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Резюме 
На початку вересня 2016 року Львівська обласна державна адміністрація внесла до Львівської 
обласної ради проект Перспективного плану, який передбачає 85 громад. Даний документ 
поданий, як зміни до Перспективного плану, схваленого у 2015 році, в частині 17-и районів 
та міста Львова (змін територій громад в Буському, Золочівському та Кам’янка-Бузькому 
районах не передбачається). Зміна територій вже створених 16-и громад не передбачається. 
Відповідно до проекту Перспективного плану у Львівській області має бути: 
 40 міських громад (громади мають сформувати всі міста Львівщини, за винятком Дублян, 
Соснівки, Стебника та Угнева). 
 21 селищна громада (з 34-х наявних селищ міського типу). 
 24 сільські громади. 
В документі не враховуваний формат створених до оприлюднення проекту Перспективного 
плану Давидівської сільської (Пустомитівський район) та Нежухівської сільської (Стрийський 
район) громад. 
Проект Перспективного плану передбачає перевищення нормативних характеристик зон 
доступності для 15-и потенційних громад. Як мінімум, у 3-х з цих випадків є реальна 
можливість створення спроможних «віддалених» громад – Підбузької селищної (Дрогобицький 
район), Верхньобілківської (Чижиківської) сільської (Пустомитівський район) та Угерської 
сільської (Стрийський район) громад. 
Для вирівнювання спроможності територій, передбачених у складі Дулібської сільської 
громади, пропонується передбачити у кінцевому проекті Перспективного плану-2016 
об’єднання Стрийської міської та Дулібської сільської громади у Стрийську міську громаду.   
14 адміністративних центрів спроможних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України у 
2015 році, не передбачені у проекті Перспективного плану. Більшість з цих населених пунктів 
потрапили у зону доступності міст обласного значення та міст-районних центрів. Виключення 
становить місто Дубляни (Жовківський район), яке передбачене як частина Куликівської 
селищної громади. 
Враховуючи наведене вище, рекомендуємо внести зміни в проект Перспективного плану в 
частині Дрогобицького, Жовківського, Пустомитівського та Стрийського районів. А також 
додатково передбачити 4 потенційні громади: Підбузьку селищну (Дрогобицький район), 
Дублянську міську (Жовківський район), Верхньобілківську (Чижиківську) сільську 
(Пустомитівський район) та Угерську сільську (Стрийський район). 
Зважаючи на те, що параметри вже створених громад (більшість з 16-и громад є дрібними за 
площею та чисельністю мешканців), передбачаємо, що Перспективний план буде змінюватися 
в 2017 році з метою укрупнення цих громад. 



 

Вступ 
Перспективний план формування територій спроможних громад є баченням держави 
ефективного територіального устрою на базовому рівні в межах відповідної області. Цей 
документ розробляється обласною державною адміністрацією відповідно до Методики 
формування спроможних територіальних громад1 та охоплює всю територію відповідної 
області. 
Перспективний план схвалюється обласною радою за поданням обласної державної 
адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Формування Перспективного плану здійснюється з урахуванням таких факторів: 
 здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать 
до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-
територіальних одиниць; 
 історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особливостей розвитку 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 
 розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 
 фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 
 трудової міграції населення; 
 доступності послуг у відповідних сферах. 
Метою аналітичної записки є аналіз даного документу та розроблення рекомендацій на 
предмет: 
 врахування у ньому результатів фактичних об’єднавчих процесів за період січня-вересня 
2016 року (коли проект Перспективного плану не був оприлюднений); 
 дотримання при формуванні територій потенційних громад нормативів щодо зон 
доступності та мінімізації віддалених від адміністративних центрів спроможних територій; 
 врахування територій та потенційних адміністративних центрів, визнаних Кабінетом 
Міністрів України спроможними в 2015 році. 
Дослідження адресоване органам місцевого самоврядування та органам державної влади 
Львівщини, громадськості, представникам засобів масової інформації. 
 
Перспективний план формування територій спроможних громад Львівської області 
Перспективний план вперше схвалений Львівською обласною радою 7 липня 2015 року (далі – 
Перспективний план-2015). Він передбачав формування на Львівщині 160-и громад, значна 
частина яких були невеликими: 
 населення 30% потенційних громад не перевищувало 5 тис. осіб; 
 площа 40% потенційних громад була меншою 50 км2;  
 близько половини потенційних громад мали б сформуватися об’єднанням не більше 3-х 
органів місцевого самоврядування; 
 частина міст, зокрема обласного значення (Стрий, Червоноград, Самбір), залишалася в 
попередніх межах і в фактичній територіальній «ізоляції»; 
 Перспективний план-2015 формувався з пропозицій районних рад та державних 
адміністрацій та без розрахунків показників спроможності; 
 практично не було конфігурацій об’єднання органів місцевого самоврядування різних 
районів. 
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Даний документ у великій мірі був політичним. Його виконання не мало б наслідком 
повсюдного формування спроможного місцевого самоврядування. 
Перспективний план-2015 був достатньо формальним – протягом липня-серпня 2015 року 
були сформовані кілька громад всупереч йому. 3 листопада обласна рада внесла зміни до 
нього, «узаконивши» створені громади, які йому суперечили. 11 листопада Кабінет Міністрів 
України затвердив території лише 85-и громад2, а 4 грудня – 88-и громад та доручив 
Львівській обласній державній адміністрації продовжити роботу з підготовки пропозицій про 
внесення змін до Перспективного плану. 
30 листопада 2015 року з’явилась інформація, що Офіс реформ працює над альтернативним 
Перспективним планом3. 
Альтернативний (доопрацьований) проект Перспективного плану (далі – Перспективний план-
2016) був презентований 17 серпня 2016 року4. Цей документ передбачав формування на 
Львівщині 81-ї громади, враховуючи 16, в яких відбулися вибори на той момент. 
На початку вересня 2016 року Львівська облдержадміністрація внесла до Львівської обласної 
ради проект Перспективного плану-2016, який передбачає 85 громад. Даний документ 
поданий, як зміни до Перспективного плану-2015, в частині 17-и районів та міста Львова (змін 
територій громад в Буському, Золочівському та Кам’янка-Бузькому районах не 
передбачається)5. Схвалення проекту Перспективного плану-2016 Львівською обласною 
радою передбачається в розрізі кожного району області. 
За попередньою інформацією, розглядатися Перспективний план-2016 буде на пленарному 
засіданні 11 жовтня 2016 року. До цього часу, проекти відповідних рішень в розрізі районів 
будуть розглядатися депутатською комісією з питань дорожнього господарства, 
інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, 
планування території та архітектури. 
Проект Перспективного плану-2016 передбачає формування ще 69-и громад (у 16-и 
громадах перші вибори вже відбулися). Зміна територій вже сформованих громад в даному 
документі не передбачається. 
Документ передбачає: 
 40 міських громад (громади мають сформувати всі міста Львівщини, за винятком Дублян, 
Соснівки, Стебника та Угнева); 
 21-у селищну громаду (з 34-х наявних селищ міського типу); 
 24 сільські громади. 
Майже 80% майбутніх громад будуть сформовані об’єднанням 5-и та більше нинішніх органів 
місцевого самоврядування. Майже не буде громад з чисельністю населення менше 5 тис. осіб. 
Майже 50% майбутніх громад матимуть населення більше 20 тис. осіб. 
Усі міста-районні центри стануть адміністративними центрами майбутніх громад та об’єднають 
навколо себе (крім Стрия та Самбора), як правило, не менше 10 нинішніх органів місцевого 
самоврядування. 
Аналіз проекту Перспективного плану-2016 плануємо провести на відповідність 3-м 
параметрам: 
1. врахування процесу добровільного об’єднання громад у січні-вересні 2016 року, тобто в 
період, коли не був затверджений Кабінетом Міністрів України повсюдний Перспективний 
план-2015 та не був оприлюднений проект Перспективного плану-2016; 

                                                           
2 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1158-2015-%D1%80  
3 http://loda.gov.ua/news?id=19276  
4 http://www.loda.gov.ua/news?id=22806  
5 http://www.oblrada.lviv.ua/  
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2. дотримання, передбачених Методикою формування спроможних територіальних громад, 
зон доступності потенційних адміністративних центрів громад. Даний критерій є важливим, 
оскільки документ передбачає формування великих за територією громад. 
3. врахування територій громад, визнаних Кабінетом Міністрів спроможними в 2015 році. 
Важливим фактором, який впливатиме на формат Перспективного плану-2016 є 
законопроекти №47726/47737 (далі – законопроекти «Про олійну пляму»). Дані законопроекти 
передбачають: 
 спрощення процедури формування спроможних громад без зміни Перспективного плану 
(за умови, що кількість населення утвореної громади становить не менше половини кількості 
населення громади, передбаченої Перспективним планом та адміністративний центр 
утвореної громади співпадає з адміністративним центром, який передбачений Перспективним 
планом); 
 запровадження механізму приєднання органів місцевого самоврядування до вже 
створеної громади (відповідно до Перспективного плану); 
 забезпечення належного фінансування громад, визнаних Кабінетом Міністрів України 
спроможними. 
20 вересня 2016 року законопроекти «Про олійну пляму» були прийняті за основу. Орієнтовна 
дата їх розгляду в цілому – перша половина жовтня. 
 
1. Аналіз результатів добровільного об’єднання територіальних громад в 2016 році 
Станом на 3 жовтня 2016 року на офіційному веб-сайті Львівської облдержадміністрації 
оприлюднені 9 розпоряджень голови облдержадміністрації щодо затвердження висновків на 
відповідність Конституції та законам України проектів рішень щодо добровільного об'єднання 
територіальних громад (Додаток 3). 
Зокрема, це висновки щодо Нежухівської (Стрийський район), Давидівської (Пустомитівський 
район), Городоцької, Великолюбінської (обидві – Городоцький район), Мостиської, 
Судововишнянської, Шегинівської (всі – Мостиський район), Жовтанецької (Кам’янка-Бузький 
район) та Нижанковицької (Старосамбірський район) громад. З перелічених громад лише 
Великолюбінська провела об’єднання відповідно до проекту Перспективного плану-2016. 
Більшість громад можуть бути визнані Кабінетом Міністрів України спроможними у випадку 
схвалення законопроектів «Про олійну пляму», без необхідності внесення змін в проект 
Перспективного плану-2016 (Таблиця 1). 
У випадку призначення перших виборів та навіть схвалення законопроектів «Про олійну 
пляму» не будуть визнані спроможними дві громади: Нежухівська сільська та Давидівська 
сільська. 
Нежухівська сільська громада сформована з 5-и сільських рад (Додаток 3). Крім передбачених 
проектом Перспективного плану-2016 4-х сільських рад (Додаток 2), фактичне об’єднання 
відбулося також з Заплатинською сільською радою Стрийського району (передбачена як 
частина Дашавської громади).  
Давидівська сільська громада сформована з 5-и сільських рад (Додаток 3). У проекті 
Перспективного плану-2016 не передбачена Давидівська громада, а всі органи місцевого 
самоврядування входять до складу Звенигородської громади (Додаток 2). Адміністративний 

                                                           
6 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314  
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центр Давидівської громади (с. Давидів) не співпадає з центром громади, передбаченої 
проектом Перспективного плану-2016. 
Для того, щоб обидві ці громади могли бути визнані Кабінетом Міністрів України спроможними, 
необхідним є коригування проекту Перспективного плану-2016. 
Крім цього, є значна ймовірність проведення перших виборів у Воютицькій сільській громаді, 
яка була створена у 2015 році, але Центральна виборча комісія не призначила перших виборів 
через необхідність зміни меж районів (входять органи місцевого самоврядування 
Самбірського та Старосамбірського районів). Фактично створена Воютицька громада повністю 
відповідає формату, передбаченому в проекті Перспективного плаун-2016. 

Таблиця 1 
Громади, які добровільно об’єдналися в 2016 році та 

можливість визнання їх спроможними без коригування 
проекту Перспективного плану-2016 

Район / Громада 

Параметри громади 
(кількість органів місцевих рад, 

які сформували/мали 
сформувати громаду) 

Можливість визнання спроможною без 
коригування проекту Перспективного 

плану-2016 

Згідно з проектом 
Перспективного 

плану-2016 
Фактично 

При діючому 
законодавстві 

При схваленні 
законопроектів «Про 

олійну пляму» 

Стрийський район. 
Нежухівська сільська 

4 5 Не буде Не буде 

Пустомитівський район. 
Давидівська сільська 

7 5 Не буде Не буде 

Городоцький район. 
Городоцька міська  

19 4 Не буде Буде 

Мостиський район. 
Мостиська міська 

19 10 Не буде Буде 

Мостиський район. 
Шегинівська сільська 

9 4 Не буде Буде 

Мостиський район. 
Судововишнянська міська 

5 3 Не буде Буде 

Кам’янка-Бузький район. 
Жовтанецька сільська 

4 3 Не буде Буде 

Городоцький район. 
Великолюбінська селищна 

3 3 Буде Буде 

Старосамбірський район. 
Нижанковицька селищна 

3 2 Не буде Буде 

 
На даний час оприлюднені 9 розпоряджень голови облдержадміністрації щодо затвердження 
висновків на відповідність Конституції та законам України проектів рішень щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад. Лише формат об’єднання Великолюбінської громади 
відповідає проекту Перспективного плану-2016. 
У випадку схвалення законопроектів «Про олійну пляму», коригування проекту 
Перспективного плану-2016 з точки «узаконення» сформованих у 2016 році громад, необхідне 
буде лише в частині Нежухівскої та Давидівської (Звенигородської) сільських громад, тобто 
Стрийського та Пустомитівського районів (Додаток 4). 
Фактично створена у 2015 році Воютицька громада повністю відповідає формату, 
передбаченому в проекті Перспективного плану-2016, тому, у випадку призначення у ній 
перших виборів, буде визнана спроможною. 
  



 

2. Аналіз зон доступності адміністративних центрів потенційних громад 
Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад8 (далі – Методика), 
зони доступності потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 
20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів 
у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від 
потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10% 
загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі 
відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює 
сполучення (ріки без мостів, гори). 
У таблиці 2 наведена інформація щодо потенційних громад, для яких чисельність населення в 
зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 км становить більше 
10% загальної чисельності населення громади. 

Таблиця 2 
Інформація щодо найбільших зон 
віддаленості потенційних Громад 

Район 
Потенційна 

Громада 

Параметри потенційної 
Громади 

Параметри зони віддаленості 
(>20 км) 

Населення, 
тис. осіб 

Кількість 
населених 

пунктів 

Кількість 
населених 

пунктів 

Населення, 
тис. осіб 

% до загальної 
чисельності 
населення 

Бродівський 
Бродівська 

міська 
45,6 59 16 6,0 13,1 

Дрогобицький 
Бориславська 

міська 
60,4 27 14 10,9 18,0 

Мостиський 
Шегинівська 

сільська 
11,3 30 15 4,4 38,9 

Перемишлянський 
Перемишлянсь

ка міська 
26,5 59 21 4,1 15,5 

Пустомитівський 
Ямпільська 

сільська 
25,4 23 9 3,9 15,3 

Радехівський 
Радехівська 

міська 
37,3 42 12 6,9 18,5 

Сколівський 
Сколівська 

міська 
21,9 17 5 5,3 24,2 

Сколівський 
Козівська 
сільська 

12,9 26 7 4,1 31,7 

Сокальський 
Белзька 
міська 

18,8 30 6 3,0 16,0 

Стрийський 
Дашавська 
селищна 

29,1 36 13 11,6 39,9 

Стрийський 
Дулібська 
сільська 

13,2 15 7 4,2 31,9 

Турківський 
Турківська 

міська 
32,0 34 10 4,8 15,0 

Турківський 
Боринська 
селищна 

16,6 27 6 4,4 26,5 

Яворівський 
Яворівська 

міська 
35,4 33 4 3,9 11,0 

Яворівський 
Краковецька 

селищна 
8,5 17 2 1,0 11,8 

Джерело: Львівська обласна рада; розрахунки ГО «Європейський діалог»  

 

                                                           
8 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF 



 

Бродівський район 
Бродівська міська громада. Зони віддаленості стосуються так званих Ясенівської та 
Лешнівської зон (південно-західна та північна частини району), а також Станіславчиківської 
сільської ради. Віддаленість цих територій між собою не дозволяє сформувати єдиної 
«віддаленої» громади. Формування ж окремих Лешнівської, Ясенівської чи Станіславчиківської 
громад є недоцільним з точки зору їх низької спроможності (Лешнівська та Ясенівська громади 
передбачались Перспективним планом-2015 та не були затверджені Кабінетом Міністрів 
України). Важливим фактором є також проходження через територію громади міжнародної 
траси, що суттєво зменшує час доїзду до віддалених населених пунктів. Враховуючи це, 
вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні громади. 
 
Дрогобицький район 
Бориславська міська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Підбузької зони. Дана 
територія була представлена в Перспективному плані-2015 Підбузькою селищною громадою, 
яка була затверджена Кабінетом Міністрів України. Тому вважаємо за доцільне формування 
окремої Підбузької селищної громади у складі (Додаток 4): 
 Підбузької селищної ради; 
 Заколотської сільської ради; 
 Нагуєвицької сільської ради; 
 Смільнянської сільської ради; 
 Урізької сільської ради; 
 Бистрицько-Гірської сільської ради (у Перспективному плані-2015 входила до складу 
Східницької громади). 
Площа громади становитиме 189,5 км2, чисельність населення – 11,8 тис. осіб (Додаток 5). 
Громада за базовими параметрами буде спроможною та матиме необхідну інфраструктуру. 

 
Таблиця 3 

Зони доступності Підбузької 
селищної громади 

Назва населеного пункту громади 
Відстань до 

м. Борислава, км 
Відстань до 

смт. Підбуж, км 

Підбужська селищна рада 

смт. Підбуж 23,5 - 

село Сторона 28,2 4,7 

Смільнянська сільська рада 

село Смільна 26,5 11,6 

село Жданівка 31,3 16,4 

Залокотська сільська рада 

село Залокоть 20,9 5,9 

Нагуєвицька сільська рада 

село Нагуєвичі 15,4 13,0 

Урізька сільська рада 

село Уріж 19,0 7,8 

село Підмонастирок 27,2 3,4 

село Винники 21,3 11,0 

село Мокряни 24,2 13,0 

Бистрице-Гірська сільська рада 

село Бистриця Гірська 23,2 12,0 

Джерело: Львівська обласна рада; розрахунки ГО «Європейський діалог»  

 



 

У складі Бориславської міської громади «залишаться» 10 органів місцевого самоврядування. 
Площа громади становитиме 313,8 км2, чисельність населення – 48,6 тис. осіб (Додаток 5). 
Громада за базовими параметрами також буде спроможною та матиме необхідну 
інфраструктуру. 
 
Мостиський район 
Шегинівська сільська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Гусаківської зони. 
Гусаківська громада передбачалась Перспективним планом-2015 та не була затверджена 
Кабінетом Міністрів України. Гусаківська сільська рада у 2016 році надала дозвіл щодо 
об’єднання в Шегинівську сільську громаду. Враховуючи це, вважаємо наявні зони 
віддаленості допустимими при формуванні громади. 
 
Перемишлянський район 
Перемишлянська міська громада. Зони віддаленості стосуються, перш за все, т. зв. Дунаївської 
зони. Дунаївська громада передбачалася Перспективним планом-2015 та не була 
затверджена Кабінетом Міністрів України. Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості 
допустимими при формуванні громади. 
 
Пустомитівський район 
Ямпільська сільська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Білківської зони, а саме 
Миколаївської, Чорнушовицької та Чижиківської сільських рад. «Білківська зона» в 
Перспективному плані-2015 була представлена Верхньобілківською, Звенигородською та 
Чижиківською громадами (разом 8 сільських рад) – жодна з яких не була затверджена 
Кабінетом Міністрів України. У 2016 році Винничківська та Чижиківська сільські ради увійшли 
до складу Давидівської громади. 
Вважаємо за доцільне формування окремої громади у складі (Додаток 4): 
 Верхньобілківська сільська рада; 
 Миколаївська сільська рада; 
 Підберізцівська сільська рада; 
 Чижиківська сільська рада; 
 Чорнушовицька сільська рада. 
Адміністративним центром громади мало б бути с. Верхня Білка або с. Чижиків. 
Площа громади становитиме 144,4 км2, чисельність населення становитиме 7,3 тис. осіб 
(Додаток 5). Громада за базовими параметрами буде спроможною та матиме необхідну 
інфраструктуру. 

Таблиця 4 
Зони доступності Верхньобілківської 

(Чижиківської) сільської громади 

Назва населеного пункту громади 
Відстань до 
с. Ямпіль, км. 

Відстань до 
с. В.Білка км. 

Відстань до 
с. Чижиків, км. 

Верхньобілківська сільська рада 

село Берхня Білка 18,3 - 7,4 

село Нижня Білка 14,3 4,3 11,7 

село Сухоріччя 18,6 5,3 12,6 

Чижиківська сільська рада 

село Чижиків 21,3 7,4 - 

село Глуховичі 21,5 10,9 3,5 

Підберізцівська  сільська рада 

село Підберізці 13,5 8,4 6,3 



 

Назва населеного пункту громади 
Відстань до 
с. Ямпіль, км. 

Відстань до 
с. В.Білка км. 

Відстань до 
с. Чижиків, км. 

Чорнушовицька сільська рада 

село Чорнушовичі 24,7 14,1 9,8 

село Журавники 28,4 11,3 13,4 

Миколаївська сільська рада 

село Миколаїв 23,7 13,1 8,8 

село Городиславичі 24,5 5,2 9,6 

село Підсоснів 25,0 1,3 10,1 

село Гаї 21,3 8,2 6,4 

Джерело: Львівська обласна рада; розрахунки ГО «Європейський діалог»  

 
У складі Ямпільської громади «залишаться» 7 сільських рад (Додаток 4). Площа громади 
становитиме 125,5 км2, чисельність населення 18,8 тис. осіб (Додаток 5). Громада за базовими 
параметрами буде спроможною та матиме необхідну інфраструктуру. 
 
Радехівський район 
Радехівська міська громада. Зони віддаленості стосується, перш за все, т. зв. Корчинської зони. 
Корчинська громада передбачалась у Перспективному плані-2015 та не була затверджена 
Кабінетом Міністрів України. Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості допустимими 
при формуванні громади. 
 

Сколівський район 
Сколівська міська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Підгородецької зони. У 
Перспективному плані-2015 дана зона була представлена Підгородецькою громадою та не 
була затверджена Кабінетом Міністрів України. Територія ж сусідньої Верньо-
Синьовидненської громади, яка була передбачена Перспективним планом-2015 та 
затверджена Кабінетом Міністрів України, майже повністю потрапляє в зону доступності 
м. Сколе. Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні 
громади. 
Козівська сільська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Жупанської зони та територій 
2-х сільських рад Турківського району, які планується приєднати. Територія «Жупанської зони» 
включає 3 сільські ради – Жупанівську, Верхнячківську та Сможенську. Спроможність даної 
території не дозволяє сформувати окремої громади. Мохнатська та Красненська сільські ради 
Турківського району приєднуються до Козівської сільської громади через погану доступність 
потенційних адміністративних центрів громад Турківського району. Враховуючи це, вважаємо 
наявні зони віддаленості допустимими при формуванні Громади. 
 
Сокальський район 
Белзька міська громада. Зона віддаленості стосується Угнівської міської та Карівської сільської 
рад. Угнів – найменше місто в Україні (чисельність населення близько 1 тис. осіб). 
Спроможність даної території не дозволяє сформувати окремої громади. Крім того, Белзька 
громада була передбачена Перспективним планом-2015 та затверджена Кабінетом Міністрів 
України. Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні 
громади. 
 
Стрийський район 
Дашавська селищна громада. Зона віддаленості стосується т. зв. Угерської зони. Дана 
територія в Перспективному плані-2015 була представлена Угерською сільською громадою, 



 

яка була затверджена Кабінетом Міністрів України. Тому пропонуємо сформувати окрему 
громаду з центром в с. Угерсько. Дана громада включатиме (Додаток 4): 
 Угерську сільську раду; 
 П'ятничанську сільську раду; 
 Кавськівську сільську раду; 
 Вівнянську сільську раду; 
 Добрянську сільську раду; 
 Добрівлянську сільську раду; 
 Лисятичівську сільську раду. 
Заплатинську сільську раду (була частиною Угерської громади у Перспективному плані-2015) 
рекомендовано долучити до складу Нежухівської громади, чисельність населення складатиме 
10,4 тис. осіб, площа – 128,9 км2 (Додаток 5). Громада за базовими параметрами буде 
спроможною та матиме необхідну інфраструктуру. 
У складі Дашавської громади «залишаться» 12 органів місцевого самоврядування (Додаток 
4). Чисельність населення становитиме 15,4 тис. осіб, площа – 209,6 км2 (Додаток 5). Громада 
за базовими параметрами буде спроможною та матиме необхідну інфраструктуру. 

 
Таблиця 5 

Зони доступності Угерської 
сільської громади 

Назва населеного пункту громади 
Відстань до 

смт. Дашава, км. 
Відстань до 

с. Угерсько, км. 

Угерська сільська рада 

село Угерсько 22,9 - 

П'ятничанська сільська рада 

село П'ятничани 29,7 9,6 

Кавськівська сільська рада 

село Кавське 31,8 11,8 

Вівнянська сільська рада 

село Вівня 24,5 4,4 

Добрянська сільська рада 

село Добряни 20,3 4,1 

Добрівлянська сільська рада 

село Добрівляни 20,7 10,5 

Лисятичівська сільська рада 

село Лисятичі 28,2 6,4 

Джерело: Львівська обласна рада; розрахунки ГО «Європейський діалог»  

 
Дулібська сільська громада. Зона віддаленості стосується т. зв. Семигинівської зони. Дана 
територія в Перспективному плані-2015 була представлена Семигинівською громадою, яка не 
була затверджена Кабінетом Міністрів України. Спроможність даної території не дозволяє 
сформувати окремої громади.  
На цій території складно сформувати спроможну громаду з дотриманням зон доступності до 
адміністративного центру. Оскільки Дулібська громада межує з м. Стрий (Стрийською міською 
громадою). Пропонуємо передбачити в Перспективному плані-2016 на їх територіях Стрийську 
міську громаду. При цьому розуміючи, що частина органів місцевого самоврядування в 
найближчій перспективі може приєднатися до Моршинської та/чи Грабовецької громади. 
  



 

Турківський район 
Турківська міська громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Ясенівської та Лімнянської зон. 
Обидві ці території у Перспективному плані-2015 були представлені громадами, які не були 
затверджені Кабінетом Міністрів України. Ці території не межують між собою. Враховуючи це, 
вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні громади. 
Боринська селищна громада. Зони віддаленості стосуються т. зв. Верхньовисоцької зони. Дана 
територія у Перспективному плані-2015 була представлена Верхньовисоцькою та 
Верхньогусненською громадами. Обидві громади не були затверджені Кабінетом Міністрів 
України. Формуванню єдиної громади на даній території перешкоджає поганий стан 
автомобільних доріг. Через це жителі ближчих до Сколівського району сіл користуються 
сполученням траси Київ-Мукачево, а інша частина даної території тяжіє до смт Бориня. 
Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні громади. 
При цьому важливо відзначити, що у випадку термінового ремонту всього відрізку дороги 
Бориня-Мохнате, варто повернутися до питання формування громади з центром у с. Верхнє 
Висоцьке. 
 
Яворівський район 
Яворівська міська громада. Зона віддаленості стосується території Нагачівської сільської ради, 
яка була в Перспективному плані-2015 представлена Нагачівською громадою та не була 
затверджена Кабінетом Міністрів України. Враховуючи це, вважаємо наявні зони віддаленості 
допустимими при формуванні громади. 
Краковецька селищна громада. Зона віддаленості стосується Бунівської сільської ради. 
Спроможність даної території не дозволяє сформувати окремої громади. Враховуючи це, 
вважаємо наявні зони віддаленості допустимими при формуванні громади. 
 
У проекті Перспективного плану-2016 чисельність населення 15-и потенційних громад в зоні 
віддаленості від адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить більше 10% 
загальної чисельності населення такої громади. 
На території більшості з цих зон віддаленості є недоцільним формування окремих «віддалених» 
громад (з точки зору їх спроможності). 
Виняток становлять окремі території у складі Бориславської (Дрогобицький район), Ямпільської 
(Пустомитівський район) та Дашавської (Стрийський район) громад. На цих територіях є 
доцільність формування окремих – «віддалених» громад, які за базовими показниками будуть 
спроможними. При цьому «базові» громади також будуть спроможними. Тому запропоновано 
додатково передбачити в проекті Перспективного плану формування Підбузької селищної, 
Верхньобілківської (Чижиківської) сільської та Угерської сільської громад (Додаток 4). 
Крім того, пропонуємо передбачити у проекті Перспективного плану-2016 об’єднання 
Стрийської міської та Дулібської сільської громади у Стрийську міську громаду. 
 
3. Аналіз територій громад, визнаних спроможними Кабінетом Міністрів України у 2015 році 
Серед 88-и затверджених Кабінетом Міністрів України територій спроможних громад – 
більшість передбачені в проекті Перспективного плану-20169. У проекті Перспективного 
плану-2016 не передбачені 14 затверджених Кабінетом Міністрів України громад, а саме:  
1. Стебницька міська (Дрогобицький район), 
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2. Східницька сільська (Дрогобицький район), 
3. Підбузька селищна (Дрогобицький район), 
4. Дублянська міська (Жовківський район), 
5. Щирецька селищна (Пустомитівський район), 
6. Вузлівська сільська (Радехівський район), 
7. Павлівська сільська (Радехівський район), 
8. Верхньо-Синевидненська селищна (Сколівський район), 
9. Тухольківська сільська (Сколівський район), 
10. Сілецька сільська (Сокальський район), 
11. Миртюківська сільська (Стрийський район), 
12. Стрілківська сільська (Стрийський район), 
13. Угерська сільська (Стрийський район), 
14. Домажирська сільська (Яворівський район). 
Території більшості з цих громад знаходяться в зоні доступності більших населених пунктів, 
зокрема міст обласного значення та міст – районних центрів. Це стосується: 
 Стебницької міської громади, яка потрапляє в зону доступності Дрогобицької міської 
громади; 
 Східницької сільської громади, територія якої майже повністю потрапляє в зону 
доступності Бориславської міської громади; 
 Щирецької селищної громади – зона доступності Пустомитівської міської громади; 
 Вузлівської та Павліської сільських громад – зона доступності Радехівської міської 
громади; 
 Верхньо-Синевидненської селищної громади – майже повністю потрапляє в зону 
доступності Сколівської міської громади; 
 Сілецької сільської громади – зона доступності Червоноградської міської громади; 
 Стрілківської сільської громади – потрапляє в зону доступності Дашавської селищної 
громади; 
 Домажирської сільської громади – зона доступності Івано-Франківської селищної громади. 
Тухольківська сільська громада, передбачена Перспективним планом-2015 та затверджена 
Кабінетом Міністрів України, увійде до складу Козівської сільської громади через кращу 
доступність с. Козьова для навколишніх територій, порівняно з с. Тухолька. 
Частина території Миртюківської сільських громад увійшли до складу Грабовецької об’єднаної 
громади. 
Дублянська міська громада, згідно з проектом Перспективного плану-2016, мала б увійти до 
складу Куликівської селищної громади. Враховуючи інфраструктурний потенціал м. Дубляни, 
пропонуємо створити Дублянську міську громаду у складі (Додаток 4): 
 Дублянської міської ради; 
 Малехівської сільської ради; 
 Грибовицької сільської ради (у Перспективному плані-2015 була частиною Грибовицької 
сільської громади, яка не була затверджена Кабінетом Міністрів України); 
 Грядівської сільської ради (у Перспективному плані-2015 була частиною Грибовицької 
сільської громади, яка не була затверджена Кабінетом Міністрів України). 
Чисельність населення пропонованої Дублянської міської громади становитиме 18,0 тис. осіб, 
площа – 69,5 км2 (Додаток 5). Громада за базовими параметрами буде спроможною та матиме 
необхідну інфраструктуру. 
У складі Куликівської селищної громади «залишаться» 7 органів місцевого самоврядування 
(Додаток 4). Площа громади становитиме 276,3 км2, чисельність населення 15,8 тис. осіб 



 

(Додаток 5). Громада за базовими параметрами буде спроможною та матиме необхідну 
інфраструктуру. 
 
Серед 14-и територій громад, затверджених Кабінетом Міністрів України у 2015 році та не 
передбачених проектом Перспективного плану-2016, більшість потрапляють у зону 
доступності міст обласного значення та міст-районних центрів, тобто потужніших населених 
пунктів. Винятком є Дублянська міська громада, яка пропонується, як частина Куликівської 
селищної громади. Враховуючи інфраструктурний потенціал м. Дубляни, вважаємо за доцільне 
створити Дублянську міську громаду (Додаток 5). 
 
Висновки 
На початку вересня 2016 року Львівська облдержадміністрація внесла до Львівської обласної 
ради проект Перспективного плану-2016, який передбачає 85 громад. Даний документ 
поданий, як зміни до Перспективного плану-2015 в частині 17 районів та міста Львова (змін 
територій громад в Буському, Золочівському та Кам’янка-Бузькому районах не 
передбачається). Схвалення проекту Перспективного плану-2016 Львівською обласною радою 
передбачається в розрізі кожного району області. 
Проект Перспективного плану-2016 передбачає формування ще 69-и громад (у 16-и 
громадах перші вибори вже відбулися). Зміна територій вже сформованих громад в даному 
документі не передбачається. Це означає, що є певні особливості (обмеження) формування 
Перспективного плану територій потенційних громад у 6 районах (Бродівському, 
Жидачівському, Миколаївському, Самбірському, Старосамбірському та Стрийському) області. 
Документ передбачає: 
 40 міських громад (громади мають сформувати всі міста Львівщини, за винятком Дублян, 
Соснівки, Стебника та Угнева); 
 21-у селищну громаду (з 34-х наявних селищ міського типу); 
 24 сільські громади. 
Майже 80% майбутніх громад будуть сформовані об’єднанням 5-и та більше нинішніх органів 
місцевого самоврядування. Майже не буде громад з чисельністю населення менше 5 тис. осіб. 
Майже 50% майбутніх громад матимуть населення більше 20 тис. осіб. 
Усі міста-районні центри стануть адміністративними центрами майбутніх громад та об’єднають 
навколо себе (крім Стрия та Самбора), як правило, не менше 10 нинішніх органів місцевого 
самоврядування. 
 
Вагомим фактором, який впливатиме на формат Перспективного плану-2016 законопроекти 
«Про олійну пляму». Дані законопроекти передбачають спрощення процедури формування 
спроможних громад без зміни Перспективного плану та запроваджують механізм приєднання 
органів місцевого самоврядування до вже створеної громади. 
Важливим з точки зору реалістичності є врахування в проекті Перспективного плану-2016 
результатів фактичних об’єднавчих процесів, які мали місце протягом січня-вересня 
2016 року, тобто в період, коли не був затверджений Кабінетом Міністрів України повсюдний 
Перспективний план-2015 та не був оприлюднений проект Перспективного плану-2016. 
У випадку схвалення законопроектів «Про олійну пляму» коригування проекту Перспективного 
плану-2016 для «узаконення» сформованих у 2016 році громад, необхідне буде лише в 
частині Нежухівскої та Давидівської (Звенигродської) сільських громад, тобто Стрийського та 
Пустомитівського районів. 



 

Зони доступності адміністративних центрів потенційних громад визначаються на відстані не 
більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. У проекті Перспективного плану-2016 
чисельність населення 15-и потенційних громад в зоні віддаленості від адміністративного 
центру більш як 20 кілометрів становить більше 10% загальної чисельності населення такої 
громади. 
На території більшості з цих зон віддаленості є недоцільним формування окремих «віддалених» 
громад.  
Виняток становлять окремі території у складі Бориславської (Дрогобицький район), 
Ямпільської (Пустомитівський район) та Дашавської (Стрийський район) громад. На цих 
територіях є доцільність формування окремих – «віддалених» громад, які за базовими 
показниками будуть спроможними. При цьому «базові» громади також будуть спроможними. 
Тому запропоновано додатково передбачити в проекті Перспективного плану-2016 
формування Підбузької селищної, Верхньобілківської (Чижиківської) сільської та Угерської 
сільської громад. 
Крім того для вирівнювання фінансової, кадрової та інфраструктурної спроможності органів 
місцевого самоврядування, передбачених у складі Дулібської сільської громади, пропонується 
передбачити у кінцевому проекті Перспективного плану-2016 об’єднання Стрийської міської 
та Дулібської сільської громади у Стрийську міську громаду.   
 
Серед 14-и територій громад, затверджених Кабінетом Міністрів України у 2015 році та не 
передбачених проектом Перспективного плану-2016, більшість потрапляють у зону 
доступності міст обласного значення та міст-районних центрів, тобто потужніших населених 
пунктів. Винятком є Дублянська міська громада, яка пропонується як частина Куликівської 
селищної громади. Враховуючи інфраструктурний потенціал м. Дубляни, вважаємо за доцільне 
створити Дублянську міську громаду. 
 
Враховуючи параметри вже створених громад (більшість з 16-и громад є дрібними за площею 
та чисельністю мешканців), передбачаємо, що Перспективний план буде змінюватися в 
2017 році з метою укрупнення цих громад. 
 
Викликає нерозуміння «виділення» зі складу Львівської міської ради Винниківської міської 
громади. Оскільки фактичне формування такої громади на сьогоднішній день виглядає 
складним з юридичної точки зору. 
 
Рекомендації 
Проаналізувавши фактичні об’єднавчі процеси органів місцевого самоврядування, які мали 
місце в січні-вересні 2016 року, зони доступності пропонованих в проекті Перспективного 
плану-2016 громад, а також врахувавши території громад, визнаних спроможними Кабінетом 
Міністрів України в 2015 році, рекомендуємо внести зміни в проект Перспективного плану-
2016 в частині 4-х районів: Дрогобицького, Жовківського, Пустомитівського та Стрийського, 
створивши додатково 4 потенційні громади. 
  



 

Дрогобицький район 
Пропонуємо «виділити» зі складу Бориславської міської громади Підбузьку селищну громаду у 
складі 6-и органів місцевого самоврядування (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рекомендації щодо формування територій  

спроможних громад Дрогобицького району  
 
Жовківський район 
Рекомендуємо створити Дублянську міську громаду, у складі 4-х органів місцевого 
самоврядування, територія яких пропонувалася, як частина Куликівської селищної громади 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Рекомендації щодо формування територій 

спроможних громад Жовківського району 



 

Пустомитівський район 
Рекомендуємо передбачити Давидівську сільську громаду, яка вже завершила процес 
добровільного об’єднання. А також «виділити» зі складу Ямпільської сільської громади 
Верхньобілківську (Чижиківську) сільську громаду у складі 5-и органів місцевого 
самоврядування (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рекомендації щодо формування територій 

спроможних громад Пустомитівського району 
 
Стрийський район 
Пропонуємо сформувати територію Нежухівської сільської громади відповідно до результатів 
фактичного об’єднавчого процесу, у складі: Нежухівської, Голобутівської, Завадівської, 
Заплатинської та Ланівської сільських рад (рис. 4). Крім цього, вважаємо за доцільне 
«виділити» зі складу Дашавської громади Угерську сільську громаду у складі 7-и органів 
місцевого самоврядування. А також передбачити Стрийську міську громаду, до якої увійдуть, 
крім Стрийської міської ради, органи місцевого самоврядування пропонованої Дулібської 
сільської громад (рис. 4). 

 
Рис. 4. Рекомендації щодо формування територій 

спроможних громад Стрийського району 



 

Додаток 1 
 

Паспорти потенційних громад Львівської області 
(відповідно до проекту Перспективного плану-2016) 

 

№ 
з/п 

Район Громада 
Населення, 

тис. осіб 
Площа, 

км2 

Кількість органів 
місцевого 

самоврядування 

Кількість 
населених 

пунктів 

1 Бродівський Бродівська міська 44,9 737,9 13 60 

2 Бродівський 
Підкамінська 
селищна  

11,9 318,5 10 31 

3 Бродівський 
Заболотцівська 
сільська* 

2,6 105,7 1 10 

4 Буський Буська міська  23,0 464,0 13 42 

5 Буський Олеська селищна  8,0 206,3 6 26 

6 Буський 
Красненська 
селищна  

16,3 179,7 8 15 

7 Городоцький Городоцька міська  46,3 406,0 19 42 

8 Городоцький 
Великолюбінська 
селищна 

9,2 132,5 3 16 

9 Городоцький Комарнівська міська 13,8 85,5 10 22 

10 Дрогобицький Дрогобицька міська 124,1 435,4 21 35 

11 Дрогобицький Бориславська міська  59,4 503,3 16 27 

12 Дрогобицький Трускавецька міська 40,4 208,4 6 8 

13 Дрогобицький 
Меденицька 
селищна 

17,6 252,0 11 16 

14 Жидачівський Жидачівська міська  19,3 179,2 5 20 

15 Жидачівський 
Журавнівська 
селищна  

13,8 324,9 8 34 

16 Жидачівський 
Гніздичівська 
селищна* 

6,5 57,6 1 6 

17 Жидачівський 
Новострілищанська 
селищна* 

2,8 71,9 1 11 

18 Жидачівський Ходорівська міська* 26,0 362,3 1 42 

19 Жовківський Жовківська міська 34,3 435,8 16 46 

20 Жовківський Рава-Руська міська  28,3 337,8 11 43 

21 Жовківський Куликівська селищна 33,8 345,8 11 36 

22 Жовківський 
Добросинська 
сільська  

13,2 215,3 7 30 

23 Золочівський Золочівська міська  45,1 480,5 15 56 

24 Золочівський 
Поморянська 
селищна  

7,1 207,7 8 21 

25 Золочівський Глинянська міська  8,9 221,8 7 19 

26 Золочівський 
Червоненська 
сільська  

6,1 187,0 5 19 

27 Кам'янка-Бузький 
Кам'янка-Бузька 
міська  

22,0 343,5 7 29 

28 Кам'янка-Бузький 
Добротвірська 
селищна 

12,0 199,8 5 20 

29 Кам'янка-Бузький 
Новояричівська 
селищна 

14,3 173,8 8 16 

30 Кам'янка-Бузький 
Жовтанецька 
сільська 

11,2 150,4 4 14 

31 Миколаївський Миколаївська міська  51,9 411,0 21 35 



 

№ 
з/п 

Район Громада 
Населення, 

тис. осіб 
Площа, 

км2 

Кількість органів 
місцевого 

самоврядування 

Кількість 
населених 

пунктів 

32 Миколаївський 
Новороздільська 
міська 

34,1 74,0 4 8 

33 Миколаївський 
Тростянецька 
сільська* 

8,1 190,4 1 17 

34 Мостиський Мостиська міська 33,3 386,8 19 63 

35 Мостиський 
Судововишнянська 
міська  

13,1 192,0 5 19 

36 Мостиський Шегинівська сільська  11,3 327,0 9 30 

37 Перемишлянський 
Перемишлянська 
міська  

26,5 583,4 22 59 

38 Перемишлянський Бібрська міська  14,9 365,4 8 35 

39 Пустомитівський 
Пустомитівська 
міська 

51,7 298,3 15 39 

40 Пустомитівський 
Звенигородська 
сільська  

20,7 188,5 7 19 

41 Пустомитівський 
Солонківська 
сільська  

20,5 189,4 7 23 

42 Пустомитівський Ямпільська сільська  26,7 260,1 12 23 

43 Радехівський Радехівська міська  37,3 734,7 22 43 

44 Радехівський 
Лопатинська 
селищна  

12,6 409,2 12 28 

45 Самбірський Самбірська міська  37,7 42,1 2 5 

46 Самбірський Рудківська міська  19,1 215,7 10 35 

47 Самбірський Воютицька сільська  8,2 91,0 3 9 

48 Самбірський Ралівська сільська  8,8 75,1 3 7 

49 Самбірський Бабинська сільська* 4,3 77,9 3 10 

50 Самбірський 
Бісковицька 
сільська* 

6,2 55,0 3 8 

51 Самбірський 
Вільшаницька 
сільська* 

3,1 79,1 2 9 

52 Самбірський 
Воле-Баранецька 
сільська* 

5,3 69,4 3 15 

53 Самбірський Луківська сільська* 3,9 54,7 2 7 

54 Самбірський 
Чукв'янська 
сільська* 

3,6 76,8 2 7 

55 Самбірський 
Дублянська 
селищна* 

3,9 66,4 3 7 

56 Самбірський 
Новокалинівська 
міська* 

7,3 109,1 5 8 

57 Сколівський Сколівська міська  20,7 626,6 11 17 

58 Сколівський Козівська сільська  11,1 452,5 16 26 

59 Сколівський Славська селищна  13,6 393,6 8 15 

60 Сокальський Сокальська міська  54,1 675,3 20 60 

61 Сокальський 
Великомостівська 
міська  

13,7 252,5 4 12 

62 Сокальський Белзька міська 15,4 466,0 9 24 

63 Сокальський 
Червоноградська 
міська  

92,2 200,3 9 13 

64 Старосамбірський 
Старосамбірська 
міська  

21,9 336,9 11 26 

65 Старосамбірський 
Добромильська 
міська 

8,7 91,8 4 11 



 

№ 
з/п 

Район Громада 
Населення, 

тис. осіб 
Площа, 

км2 

Кількість органів 
місцевого 

самоврядування 

Кількість 
населених 

пунктів 

66 Старосамбірський 
Нижанковицька 
селищна  

3,6 40,0 3 6 

67 Старосамбірський Хирівська міська  15,6 217,9 8 25 

68 Старосамбірський Стрілківська сільська  15,0 321,4 10 21 

69 Старосамбірський 
Міженецька 
сільська* 

2,4 45,5 1 6 

70 Старосамбірський Новоміська сільська* 6,0 113,0 1 14 

71 Стрийський Стрийська міська 59,8 17,0 1 1 

72 Стрийський Моршинська міська  11,3 87,8 4 9 

73 Стрийський Дашавська селищна  31,1 629,9 20 37 

74 Стрийський Дулібська сільська  13,5 265,8 10 14 

75 Стрийський Нежухівська сільська  5,7 72,9 4 5 

76 Стрийський 
Грабовецька 
сільська* 

3,8 66,0 1 6 

77 Турківський Турківська міська  31,4 668,9 18 34 

78 Турківський Боринська селищна  16,4 441,5 12 27 

79 Яворівський Яворівська міська  35,4 383,1 11 33 

80 Яворівський 
Новояворівська 
міська  

45,8 204,8 6 16 

81 Яворівський 
Івано-Франківська 
селищна  

23,4 433,2 10 35 

82 Яворівський 
Немирівська 
селищна  

13,8 381,9 6 37 

83 Яворівський 
Краковецька 
селищна  

8,5 141,0 4 17 

84 м. Львів Львівська міська 741,1 164,3 3 3 

85 м. Львів Винниківська міська 16,8 6,7 1 1 

Джерело: Львівська обласна рада 
* громади, в яких відбулися перші вибори станом на 01.10.2016 
  



 

Додаток 2 
 

Перелік органів місцевого самоврядування, 
які увійдуть до складу потенційних громад Львівської області 

(відповідно до проекту Перспективного плану-2016)* 
 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Бродівський Бродівська 
міська  

Бродівська м/р Бродівська затверджена 

Гаївська с/р —“— —“— 

Смільненська с/р —“— —“— 

Станіславчицька с/р —“— —“— 

Суховільська с/р —“— —“— 

Шнирівська с/р —“— —“— 

Язлівчицька с/р —“— —“— 

Комарівська с/р Лешнівська не затверджена 

Лешнівська с/р —“— —“— 

Підгорецька с/р Ясенівська не затверджена 

Ясенівська с/р —“— —“— 

Поникв'янська с/р Пониковицька не затверджена 

Пониковицька с/р —“— —“— 

Підкамінська 
селищна 

Підкамінська сел/р Підкаміська затверджена 

Вербівчицька с/р —“— —“— 

Наквашанська с/р —“— —“— 

Паликоровська с/р —“— —“— 

Поповецька с/р —“— —“— 

Черницька с/р —“— —“— 

Батьківська с/р  Батьківська не затверджена 

Маркопільська с/р —“— —“— 

Голубицька с/р Пеняківська не затверджена 

Пеняківська с/р —“— —“— 

Буський Буська міська Буська м/р Буська затверджена 

Боложинівська с/р —“— —“— 

Гумниська с/р —“— —“— 

Заводська с/р —“— —“— 

Кізлівська с/р —“— —“— 

Купченська с/р —“— —“— 

Милятинська с/р —“— —“— 

Новосілківська с/р —“— —“— 

Побужанська с/р —“— —“— 

Соколянська с/р —“— —“— 

Топорівська с/р —“— —“— 

Чанизька с/р —“— —“— 

Яблунівська с/р —“— —“— 

Олеська 
селищна 

Олеська сел/р Олеська затверджена 

Кутівська с/р —“— —“— 

Ожидівська с/р —“— —“— 

Переволочнянська с/р —“— —“— 

Соколівська с/р —“— —“— 

Тур'янська с/р —“— —“— 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Красненська 
селищна 

Красненська сел/р Красненська затверджена 

Андріївська с/р —“— —“— 

Балучинська с/р —“— —“— 

Сторонибабська с/р —“— —“— 

Куткірська с/р —“— —“— 

Полтв'янська с/р —“— —“— 

Задвір'янська с/р —“— —“— 

Утішківська с/р —“— —“— 

Городоцький Городоцька 
міська 

Городоцька м/р Городоцька   затверджена 

Повітненська с/р —“— —“— 

Керницька с/р —“— —“— 

Угрівська с/р —“— —“— 

Бартатівська с/р Бартатівська не затверджена 

Мшанська с/р —“— —“— 

Суховільська с/р —“— —“— 

Братковицька с/р Родатицька   не затверджена 

Галичанівська с/р —“— —“— 

Добрянська с/р —“— —“— 

Долинянська с/р —“— —“— 

Мильчицька с/р —“— —“— 

Речичанська с/р —“— —“— 

Родатицька с/р —“— —“— 

Тучапська с/р —“— —“— 

Шоломиничівська с/р Великолюбінська   затверджена 

Градівська с/р —“— —“— 

Вишнянська с/р —“— —“— 

Дубаневицька с/р —“— —“— 

Велико-
любінська 
селищна 

Великолюбінська сел/р Великолюбінська   затверджена 

Завидовицька с/р —“— —“— 

Коропузька с/р —“— —“— 

Комарнівська 
міська 

Комарнівська м/р Комарнівська   затверджена 

Бучалівська с/р —“— —“— 

Грімненська с/р —“— —“— 

Кліцьківська с/р —“— —“— 

Монастирецька с/р —“— —“— 

Новосільська с/р —“— —“— 

Переможненська с/р —“— —“— 

Підзвіринецька с/р —“— —“— 

Тулиголівська с/р —“— —“— 

Татаринівська с/р —“— —“— 
Дрогобицький Дрогобицька 

міська 
Дрогобицька м/р Дрогобицька затверджена 

Волянська с/р —“— —“— 

Дережицька с/р —“— —“— 

Рихтицька с/р —“— —“— 

Михайлевицька с/р —“— —“— 

Снятинська с/р —“— —“— 

Почаєвицька с/р —“— —“— 

Раневицька с/р —“— —“— 

Стебницька м/р  Стебницька   затверджена 

Бистрицька с/р Лішнянська   не затверджена 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Броницька с/р —“— —“— 

Долішньолужецька с/р —“— —“— 

Лішнянська с/р —“— —“— 

Медвежанська с/р  —“— —“— 

Унятицька с/р —“— —“— 

Ступницька с/р —“— —“— 

Болехівська с/р Болехівська   не затверджена 

Верхньогаївська с/р —“— —“— 

Нижньогаївська с/р —“— —“— 

Солонська с/р Меденицька   затверджена 

Верхньодорожівська с/р Грушівська   не затверджена 

Меденицька 
селищна 

Меденицька сел/р Меденицька   затверджена 

Вороблевицька с/р —“— —“— 

Довжанська с/р —“— —“— 

Летнянська с/р —“— —“— 

Літинська с/р —“— —“— 

Опарівська с/р —“— —“— 

Ріпчицька с/р  —“— —“— 

Грушівська с/р Грушівська   не 
затверджена 

Добрівлянська  с/р —“— —“— 

Волощанська с/р —“— —“— 

Ролівська с/р —“— —“— 
Бориславська 

міська 
Бориславська м/р Бориславська   затверджена 

Попелівська с/р —“— —“— 

Ясенице-Сільнянська с/р —“— —“— 

Східницька сел/р Східницька   затверджена 

Новокропивницька с/р —“— —“— 

Старокропивницька с/р —“— —“— 

Бистрицька-Гірська с/р —“— —“— 

Довжанська-Гірська с/р —“— —“— 

Рибницька с/р —“— —“— 

Опаківська с/р —“— —“— 

Підбузька сел/р Підбузька   затверджена 

Смільнянська с/р —“— —“— 

Залокотська с/р —“— —“— 

Нагуєвицька с/р —“— —“— 

Урізька с/р —“— —“— 

Ластівська с/р 
(Турківський р-н) 

Ясеницька 
(Турківський р-н) 

не затверджена 

Трускавецька 
міська 

Трускавецька м/р Трускавецька   затверджена 

Модрицька с/р —“— —“— 

Станильська с/р —“— —“— 

Уличнянська с/р Уличненська   не затверджена 

Доброгостівська с/р —“— —“— 

Орівська с/р 
(Сколівський р-н) 

В.Синьовидненська 
(Сколівський р-н)   

не затверджена 

Жидачівський Жидачівська 
міська 

Жидачівська м/р Жидачівська   затверджена 

Бережницька с/р —“— —“— 

Вільховицька с/р —“— —“— 
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Зарічнянська с/р —“— —“— 

Млиниська с/р —“— —“— 
Журавнівська 

селищна 
Журавнівська сел/р Журавненська   затверджена 

Володимирецька с/р —“— —“— 

Зарічнянська с/р —“— —“— 

Любшаківська с/р —“— —“— 

Мельничівська с/р —“— —“— 

Монастирецька с/р —“— —“— 

Облазницька с/р —“— —“— 

Сидорівська с/р —“— —“— 

Чертижська с/р —“— —“— 

Жовківський Жовківська 
міська 

Жовківська м/р Жовківська   затверджена 

Воле-Висоцька с/р  —“— —“— 

Сопошинська с/р  Сопошинська   не затверджена 

Мацошинська с/р  —“—  —“— 

Глинська с/р  Глинська   не затверджена 

Новоскварявська с/р  —“— —“— 

Крехівська с/р  —“— —“— 

Туринківська с/р Туринівська   не затверджена 

Боянецька с/р  —“— —“— 

Купичвільська с/р  —“— —“— 

Деревнянська с/р  —“— —“— 

Кулявська с/р  —“— —“— 

Любельська с/р  Любельська   не затверджена 

Замочківська с/р  —“— —“— 

Староскварявська с/р  Староскварявська   не затверджена 

Мокротинська с/р  —“— —“— 

Куликівська 
селищна 

Куликівська сел/р Куликівська   затверджена 

Надичівська с/р  —“— —“— 

Грибовицька с/р  Грибовицька   не затверджена 

Грядівська с/р  —“—  —“— 

Зашківська с/р  Зашківська   не затверджена 

Великодорошівська с/р —“—  —“— 

Дублянська міська  Дублянська   затверджена 

Малехівська с/р  —“— —“— 

Зіболківська с/р  Зіболківська   не затверджена 

Артасівська с/р  —“— —“— 

Смереківська с/р  Сопошинська   не затверджена 

Рава-Руська 
міська 

Рава-Руська міська Рава-Руська   затверджена 

Потелицька с/р —“— —“— 

Дев´ятирська с/р  —“— —“— 

Гійченська с/р  Гійченська   не затверджена 

Волицька с/р  —“— —“— 

Річківська с/р  Забірська   не затверджена 

Забірська с/р  —“— —“— 

Замківська с/р  Магерівська   не затверджена 

Кам´яногірська с/р  —“— —“— 

Погариська с/р  —“— —“— 

Липницька с/р  Новокам'янська   не затверджена 
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Добросинська 

сільська 
Магерівська сел/р  Магерівська   не затверджена 

Підліссянська с/р  —“— —“— 

Новокамянська с/р  Новокам'янська   не затверджена 

Добросинська с/р  Добросинська   не затверджена 

Кунинська с/р —“— —“— 

Бишківська с/р  —“— —“— 

Золочівський Золочівська 
міська 

Золочівська м/р Золочівська   затверджена 

Вороняцька с/р —“— —“— 

Єлиховицька с/р —“— —“— 

Колтівська с/р —“— —“— 

Руда-Колтівська с/р —“— —“— 

Підгородненська с/р —“— —“— 

Підлипецька с/р —“— —“— 

Сасівська с/р —“— —“— 

Струтинська с/р —“— —“— 

Княжівська с/р —“— —“— 

Ясеновецька с/р —“— —“— 

Почапівська с/р —“— —“— 

Скварявська с/р —“— —“— 

Гончарівська с/р —“— —“— 

Білокамінська с/р —“— —“— 

Поморянська 
селищна 

Поморянська сел/р Поморянська   затверджена 

Біщанська с/р —“— —“— 

Сновицька с/р —“— —“— 

Шпиколоська с/р —“— —“— 

Полянська с/р —“— —“— 

Ремезівцівська с/р —“— —“— 

Коропецька с/р —“— —“— 

Жуківська с/р —“— —“— 

Глинянська 
міська 

Глинянська м/р Глинянська   затверджена 

Великополюхівська с/р —“— —“— 

Заставнянська с/р —“— —“— 

Словітська с/р —“— —“— 

Перегноївська с/р —“— —“— 

Підгайчиківська с/р —“— —“— 

Куровицька с/р —“— —“— 
Червоненська 

сільська 
Червоненська с/р Червоненська   затверджена 

Великовільшаницька с/р —“— —“— 

Бортківська с/р —“— —“— 

Гологірська с/р —“— —“— 

Новосілківська с/р —“— —“— 

Кам'янка-
Бузький 

Кам'янка-
Бузька міська 

Кам'янка-Бузька м/р Кам'янка-Бузька   затверджена 

Батятицька с/р —“— —“— 

Дернівська с/р —“— —“— 

Желдецька с/р —“— —“— 

Зубівмостівська с/р  —“— —“— 

Прибужанівська с/р  —“— —“— 

Стрептівська с/р —“— —“— 
Добротвірська 

селищна 
Добротвірська сел/р  Добротвірська   затверджена 

Незнанівська с/р   —“— —“— 
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Полоничнівська с/р  —“— —“— 

Сілецька с/р  —“— —“— 

Стародобротвірська с/р —“— —“— 
Новояричівська 

селищна 
Новояричівська сел/р Новояричівська   затверджена 

Банюнинська с/р —“— —“— 

Великосілківська с/р —“— —“— 
Миколаївський Миколаївська 

міська 
Миколаївська м/р Миколаївська   затверджена 

Роздільська сел/р —“— —“— 

Березинська  с/р  —“— —“— 

Київецька с/р  —“— —“— 

Крупська с/р  —“— —“— 

Держівська с/р  —“— —“— 

Великогорожанківська с/р  —“— —“— 

Веринська с/р  —“— —“— 

Гонятичівська с/р  —“— —“— 

Дроговизька с/р  —“— —“— 

Колодрубівська с/р  —“— —“— 

Новосілко-Опарська с/р  —“— —“— 

Пісочненська с/р  —“— —“— 

Розвадівська с/р  —“— —“— 

Більченська с/р Більченська   не затверджена 

Криницька с/р —“— —“— 

Рудниківська с/р Рудниківська   не затверджена 

Гірська с/р —“— —“— 

Раделицька с/р  —“— —“— 

Новороз-
дільська 
міська 

Новороздільська м/р Новороздільська   затверджена 

Берездівецька с/р —“— —“— 

Горішнянська с/р —“— —“— 

Станківецька с/р —“— —“— 

Мостиський Мостиська 
міська 

Мостиська м/р Мостиська   затверджена 

Арламівськоволянська с/р  —“— —“— 

Годинівська с/р —“— —“— 

Гостинцівська с/р —“— —“— 

Крисовицька с/р —“— —“— 

Липниківська с/р —“— —“— 

Малнівська с/р —“— —“— 

Малнівськоволянська с/р  —“— —“— 

Твіржанська с/р —“— —“— 

Соколянська с/р —“— —“— 

Чернівська с/р —“— —“— 

Крукеницька с/р Крукеницька   не затверджена 

Зав’язанцівська с/р —“— —“— 

Підлісківська с/р —“— —“— 

Пнікутська с/р —“— —“— 

Раденицька с/р —“— —“— 

Хлиплівська с/р —“— —“— 

Берегівська с/р Судововишнянська   затверджена 

Стоянцівська с/р —“— —“— 

Судововишнянська м/р  Судововишнянська   затверджена 

Дидятицька с/р —“— —“— 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 
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Судововиш-
нянська 
міська 

Дмитровицька с/р —“— —“— 

Довгомостиська с/р —“— —“— 

Маломокрянська с/р —“— —“— 

Шегинівська 
сільська 

Шегинівська с/р Шегинівська   не затверджена 

Балицька с/р —“— —“— 

Мостиська Друга с/р —“— —“— 

Поповицька с/р —“— —“— 

Тщенецька с/р —“— —“— 

Гусаківська с/р Гусаківська   не затверджена 

Золотковицька с/р —“— —“— 

Мишлятицька с/р —“— —“— 

Хідновицька с/р —“— —“— 
Перемишлянсь-

кий 
Перемишлянсь-

ка міська 
Перемишлянська м/р Перемишлянська   затверджена 

Борщівська с/р —“— —“— 

Вовківська с/р —“— —“— 

Коросненська с/р —“— —“— 

Лагодівська с/р —“— —“— 

Липовецька  с/р —“— —“— 

Станимирська  с/р —“— —“— 

Ушковицька  с/р —“— —“— 

Брюховицька с/р Брюховецька   не затверджена 

Бачівська с/р —“— —“— 

Болотнянська  с/р —“— —“— 

Добряницька с/р —“— —“— 

Дусанівська с/р —“— —“— 

Іванівська с/р —“— —“— 

Корелицька с/р —“— —“— 

Осталовицька с/р —“— —“— 

Подусівська с/р —“— —“— 

Подусільнянська с/р —“— —“— 

Дунаївська с/р Дунаївська   не затверджена 

Білецька с/р —“— —“— 

Вишнівчицька с/р —“— —“— 

Чемеринецька с/р —“— —“— 

Бібрська 
міська 

Бібрська м/р Бібрська   затверджена 

Великоглібовицька с/р —“— —“— 

Ланівська с/р —“— —“— 

Романівська с/р —“— —“— 

Свірзька с/р —“— —“— 

Стрілківська с/р —“— —“— 

Суходільська с/р —“— —“— 

Соколівська с/р 
(Жидачівський р-н) 

Ходорівська 
(Жидачівський р-н) 

затверджена 

Пустомитівсь-
кий 

Пустомитівсь-
ка міська 

Пустомитівська м/р  Пустомитівська   затверджена 

Містківська с/р —“— —“— 

Зимноводівська с/р Зимновідська   не затверджена 

Конопницька с/р —“— —“— 

Лапаївська  с/р Лапаївська   не затверджена 

Скнилівська  с/р —“— —“— 

Оброшинська с/р Оброшинська   не затверджена 
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Годовицько-Басівська с/р  —“— —“— 

Ставчанська с/р —“— —“— 

Щирецька сел/р  Щирецька   затверджена 

Дмитрівська с/р  —“— —“— 

Гуменецька с/р  —“— —“— 
Звенигородсь-

ка сільська 
Звенигородська с/р Звенигородська   не затверджена 

Давидівська с/р Давидівська   не затверджена 

Старосільська с/р —“—  —“— 

Винничківська с/р  Чишківська   не затверджена 

Чишківська с/р  —“— —“— 

Кротошинська с/р Зубрівська   не затверджена 

Пасіки-Зубрицька с/р  —“—  —“— 

Солонківська 
сільська 

Солонківська с/р Солонківська   не затверджена 

Поршнянська с/р —“—  —“— 

Сокільницька с/р  Сокільницька   не затверджена 

Раківецька с/р  Раківецька   не затверджена 

Вовківська с/р —“— —“— 

Жирівська с/р  —“— —“— 

Зубрівська с/р Зубрівська   не затверджена 

Ямпільська 
сільська 

Ямпільська с/р  Сороки-Львівська   не затверджена 

Сороки-Львівська  с/р  —“— —“— 

Пикуловицька с/р —“— —“— 

Гамаліївська с/р —“— —“— 

Борщовицька с/р  —“— —“— 

Чижиківська с/р Чишківська   не затверджена 

Підберізцівська  с/р —“— —“— 

Лисиничівська с/р Лисиничівська   не затверджена 

Миклашівська с/р —“— —“— 

Верхньобілківська с/р Верхньобілківська   не затверджена 

Чорнушовицька с/р —“— —“— 

Миколаївська с/р Звенигородська   не затверджена 

Радехівський Радехівська 
міська 

Радехівська м/р Радехівська   затверджена 

Тетевчицька с/р —“— —“— 

Пиратинська с/р —“— —“— 

Синьківська с/р —“— —“— 

Немилівська с/р —“— —“— 

Середпільцівська с/р —“— —“— 

Кривецька с/р —“— —“— 

Оглядівська  с/р —“— —“— 

Вузлівська с/р Вузлівська   затверджена 

Дмитрівська с/р —“— —“— 

Корчинська с/р Корчинська   не затверджена 

Розжалівська с/р —“— —“— 

Поздимирська с/р —“— —“— 

Яструбичівська с/р —“— —“— 

Павлівська с/р Павлівська   затверджена 

Станинська с/р —“— —“— 

Половецька с/р —“— —“— 

Нововитківська с/р —“— —“— 

Сушнівська с/р —“— —“— 
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Стоянівська с/р Стоянівська   не затверджена 

Бишівська с/р —“— —“— 

Лопатинська 
селищна 

Лопатинська сел/р  Лопатинська   затверджена 

Барилівська с/р  —“— —“— 

Куликівська с/р  —“— —“— 

Кустинська с/р  —“— —“— 

Хмільнівська с/р  —“— —“— 

Увинська с/р —“— —“— 

Завидчанська с/р  —“— —“— 

Миколаївська с/р  —“— —“— 

Стремільчанська с/р  —“— —“— 

Сморжівська с/р  —“— —“— 

Березівська с/р  —“— —“— 

Нивицька с/р  —“— —“— 

Самбірський Самбірська 
міська 

Самбірська м/р Самбірська   затверджена 

Стрілковицька с/р Стрілковицька   затверджена 

Рудківська 
міська 

Рудківська м/р Рудківська   затверджена 

Вощанцівська с/р —“— —“— 

Михайлевицька с/р —“— —“— 

Никловицька с/р —“— —“— 

Новосілко-Гостиннівська с/р —“— —“— 

Підгайчиківська с/р —“— —“— 

Погірцівська с/р —“— —“— 

Роздільненська с/р —“— —“— 

Сусолівська с/р —“— —“— 

Чайковицька с/р —“— —“— 

Воютицька 
сільська 

Воютицька с/р: Воютицька   затверджена 

Лютовиська с/р 
(Старосамбірський) 

—“— —“— 

Сусідовичівська с/р 
(Старосамбірський) 

—“— —“— 

Ралівська 
сільська 

Ралівська с/р Ралівська   не затверджена 

Городищенська с/р Кульчицька   не затверджена 

Кульчицька с/р —“— —“— 

Сколівська Сколівська 
міська 

Сколівська м/р Сколівська   затверджена 

Кам'янська с/р —“— —“— 

Гребенівська с/р  —“— —“— 

Коростівська с/р —“— —“— 

Верхньо–Синьовидненська сел/р 
Верхньо–

Синьовидненська 
затверджена 

Нижньо-Синьовидненська с/р  —“— —“— 

Труханівська с/р —“— —“— 

Підгородецька с/р Підгородецька   не затверджена 

Ямельницька с/р —“— —“— 

Крушельницька с/р —“— —“— 

Корчинська с/р —“— —“— 

Козівська 
сільська 

Козівська с/р Козівська   не затверджена 

Орявська с/р —“— —“— 

Завадківська с/р Завадківська   не затверджена 

Росохацька с/р —“— —“— 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Задільська с/р —“— —“— 

Довжківська с/р —“— —“— 

Тухольківська с/р Тухольківська   затверджена 

Плав’янська с/р —“— —“— 

Риківська с/р —“— —“— 

Хітарська с/р —“— —“— 

Климецька с/р —“— —“— 

Жупанівська с/р —“— —“— 

Верхнячківська с/р —“— —“— 

Сможенська с/р —“— —“— 

Мохнатська с/р 
(Турківський р-н) 

Верхньогусненська 
(Турківський р-н) 

не затверджена 

Красненська с/р 
(Турківський р-н) 

Верхньогусненська 
(Турківський р-н) 

—“— 

Славська 
селищна 

Славська сел/р  Славська   затверджена 

Волосянківська с/р —“— —“— 

Лавочненська с/р —“— —“— 

Опорецька с/р —“— —“— 

Тухлянська с/р Тухлянська   не затверджена 

Либохорівська с/р —“— —“— 

Нижньорожанківська с/р —“— —“— 

Головецька с/р —“— —“— 

Сокальська Сокальська 
міська 

Сокальська м/р Сокальська   затверджена 

Волицька с/р —“— —“— 

Поторицька  с/р —“— —“— 

Тартаківська  с/р —“— —“— 

Боб’ятинська  с/р —“— —“— 

Княжівська  с/р —“— —“— 

Лучицька с/р —“— —“— 

Переспівська  с/р —“— —“— 

Перв’ятицька с/р —“— —“— 

Смиківська с/р —“— —“— 

Скоморохівська с/р —“— —“— 

Свитазівська  с/р —“— —“— 

Стенятинська  с/р —“— —“— 

Телязька  с/р —“— —“— 

Жвирківська  с/р —“— —“— 

Варязька  с/р —“— —“— 

Опільська  с/р —“— —“— 

Савчинська  с/р —“— —“— 

Тудорковицька  с/р —“— —“— 

Хоробрівська  с/р —“— —“— 
Великомос-

тівська міська 
Великомостівська м/р Великомостівська   затверджена 

Бутинська с/р —“— —“— 

Двірцівська с/р —“— —“— 

Реклинецька с/р —“— —“— 

Белзька 
міська 

Белзька м/р Бельзька   затверджена 

Угнівська м/р —“— —“— 

Карівська с/р —“— —“— 

Корчівська с/р —“— —“— 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Хлівчанська с/р —“— —“— 

Домашівська с/р —“— —“— 

Жужелянська с/р —“— —“— 
Червоноградсь-

ка міська 
Червоноградська м/р Червоноградська   затверджена 

Гірницька сел/р Сілецька   затверджена 

Соснівська м/р —“— —“— 

Сілецька с/р —“— —“— 

Волсвинська с/р —“— —“— 

Межирічанська с/р —“— —“— 

Острівська с/р Бельзька   затверджена 

Старосам-
бірський 

Старосам-
бірська 
міська 

Старосамбірська м/р Старосамбірська   затверджена 

Старосільська сел/р —“— —“— 

Біличівська с/р —“— —“— 

Волошинівська с/р —“— —“— 

Тершівська с/р —“— —“— 

Великолінинська с/р —“— —“— 

Великос/р с/р —“— —“— 

Волівська с/р —“— —“— 

Страшевичівська с/р —“— —“— 

Стрільбичівська с/р —“— —“— 

Торчиновицька с/р 
Стрілковицька 

(Самбірський р-н)   
затверджена 

Добромильська 
міська 

Добромильська м/р Добромильська   затверджена 

Княжпільська с/р —“— —“— 

Тернавська с/р —“— —“— 

Солянуватківська с/р —“— —“— 
Нижанко-

вицька 
селищна 

Нижанковицька сел/р Нижанковицька   не затверджена 

Боршевичівська с/р —“— —“— 

Трушевичівська с/р —“— —“— 

Хирівська 
міська 

Хирівська м/р Хирівська   затверджена 

Слохинівська с/р —“— —“— 

Стар'явська с/р —“— —“— 

Скелівська с/р —“— —“— 

Чаплінська с/р —“— —“— 

Мурованівська с/р —“— —“— 

Великосуницька с/р —“— —“— 

Терлівська с/р —“— —“— 

Стрілківська 
сільська 

Стрілківська с/р Стрілківська   не затверджена 

Верхньолужківська с/р —“— —“— 

Ясениця-Замкова с/р —“— —“— 

Топільницька с/р —“— —“— 

Тур'ївська с/р —“— —“— 

Тисовицька с/р —“— —“— 

Головецька с/р Головецька   не затверджена 

Грозьовицька с/р —“— —“— 

Мшанецька с/р —“— —“— 

Ріп'янська с/р —“— —“— 

Стрийський Стрийська 
міська Стрийська м/р Стрийська затверджена 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Дашавська 
селищна 

Дашавська сел/р Дашавська   затверджена 

Загірнянська с/р —“— —“— 

Ходовичівська с/р —“— —“— 

Стриганцівська с/р —“— —“— 

Підгірцівська с/р —“— —“— 

Йосиповичівська с/р —“— —“— 

Стрілківська с/р Стрілківська   затверджена 

Сихівська с/р —“— —“— 

Подорожненська с/р —“— —“— 

Угерська с/р Угерська   затверджена 

П'ятничанська с/р —“— —“— 

Кавськівківська с/р —“— —“— 

Вівнянська с/р —“— —“— 

Добрянська с/р —“— —“— 

Добрівлянська с/р —“— —“— 

Заплатинська с/р —“— —“— 

Лисятичівська с/р —“— —“— 

Миртюківська с/р Миртюківська   затверджена 

Дідушичівська с/р Моршинська   затверджена 

Нежухівська 
сільська 

Нежухівська с/р Нежухівська   затверджена 

Завадівська с/р —“— —“— 

Голобутівська с/р —“— —“— 

Ланівківська с/р —“— —“— 

Дулібська 
сільська 

Дулібська с/р Дулібська   затверджена 

Братківцівська с/р Миртюківська   затверджена 

Гірненська с/р Гірненська   не затверджена 

Любінцівська с/р —“— —“— 

Стинавська с/р —“— —“— 

Нижньостинавська с/р —“— —“— 

Семигинівська с/р Семигиніська   не затверджена 

Розгірчинська с/р —“— —“— 

Жулинська с/р —“— —“— 

Долішненська с/р —“— —“— 

Моршинська 
міська 

Моршинська м/р Моршинська   затверджена 

Лисовичівська с/р —“— —“— 

Воля-Задеревацька с/р —“— —“— 

Станківська с/р —“— —“— 

Турківський Турківська 
міська 

Турківська м/р Турківська   затверджена 

Завадівська с/р  —“— —“— 

Ільницька с/р —“— —“— 

Шум'яцька с/р —“— —“— 

Верхньояблунська с/р  Верхньояблунська   не затверджена 

Боберківська с/р  —“— —“— 

Шандровецька с/р  —“— —“— 

Вовченська с/р Вовченська   не затверджена 

Присліпська с/р —“— —“— 

Лімнянська с/р  Лімнянська   не затверджена 

Хащівська с/р  —“— —“— 

Нижньояблунська с/р Нижньояблунська   не затверджена 

Нижньотурівська с/р —“— —“— 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Ясеницька с/р  Ясеницька   не затверджена 

Головська с/р  —“— —“— 

Ісаївська с/р  —“— —“— 

Явірська с/р Явірська   не затверджена 

Розлуцька с/р —“— —“— 

Боринська 
селищна 

Боринська сел/р Боринська   затверджена 

Нижньовисоцька с/р —“— —“— 

Риківська с/р —“— —“— 

Комарницька с/р —“— —“— 

Бітлянська с/р  Бітлянська   не затверджена 

Карпатська с/р  —“— —“— 

Верхненська с/р Верхненська   не затверджена 

Сянківська с/р —“— —“— 

Верхньовисоцька с/р Верхньовисоцька   не затверджена 

Либохорська с/р Верхньовисоцька   —“— 

Верхньогусненська с/р Верхньогусненська   не затверджена 

Кривківська с/р Верхньогусненська   —“— 

Яворівський Яворівська 
міська 

Яворівська м/р Яворівська   затверджена 

Нагачівська с/р Нагачівська   не затверджена 

Чернилявська с/р —“— —“— 

Наконечнянська с/р Наконечненська   не затверджена 

Калинівська с/р —“— —“— 

Прилбичівська с/р Прилбичівська   не затверджена 

Мужиловицька с/р —“— —“— 

Терновицька с/р —“— —“— 

Рогізненська с/р Рогіненська   не затверджена 

Віжомлянська с/р —“— —“— 

Залузська с/р Староярська   не затверджена 

Новояворівська 
міська 

Новояворівська м/р Новояворівська   затверджена 

Шклівська сел/р Шклівська   не затверджена 

Старичівська с/р —“— —“— 

Добростанівська с/р Добростанівська   не затверджена 

Кам'янобрідська с/р Добростанівська   —“— 

Бердихівська с/р Прилбичівська   не затверджена 

Івано-
Франківська 

селищна 

Івано-Франківська сел/р Івано-Франківська   затверджена 

Лозинська с/р —“— —“— 

Порічянська с/р —“— —“— 

Мальчицька с/р —“— —“— 

Домажирська с/р Домажирська   затверджена 

Вороцівська с/р —“— —“— 

Бірківська с/р —“— —“— 

Ясниська с/р —“— —“— 

Рясне-Руська с/р —“— —“— 

Великопільська с/р Добростанівська   не затверджена 

Немирівська 
селищна 

Немирівська сел/р Немирівська   затверджена 

Смолинська с/р —“— —“— 

Середкевичівська с/р —“— —“— 

Завадівська с/р —“— —“— 

Дрогомишлянська с/р Нагачівська   не затверджена 

Верблянська с/р Староярська   не затверджена 



 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений ОМС 
(відповідно до 

Перспективного плану-
2015) 

Відповідність 
Методиці 

(постанова 
КМУ від 

11.11.2015) 

Краковецька 
селищна 

Краковецька сел/р Краковецька   затверджена 

Свидницька с/р —“— —“— 

Любинська с/р —“— —“— 

Бунівська с/р  Наконечненська   не затверджена 

Джерело: Львівська обласна рада 
* потенційні громади, у яких станом на 01.10.2016 не відбулися перші вибори 

  



 

Додаток 3 
 

Добровільно об’єднані громади в 2016 році 
(на основі висновків опублікованих на сайті Львівської 

обласної державної адміністрації станом на 03.10.2016) 
 

№ п/п Громада (район) 
Органи місцевого 

самоврядування, які увійшли до 
складу громади 

Номер та дата 
розпорядження голови 

Львівської ОДА 

1 Нежухівська сільська 
(Стрийський р-н)  

Нежухівська с/р; 
Голобутівська с/р; 
Завадівська с/р; 

Заплатинська с/р; 
Ланівська с/р 

409/0/5-16 від 
23.06.2016 

2 Давидівська сільська 
(Пустомитівський район) 

Давидівська с/р; 
Пасіки-Зубрицька с/р; 

Кротошинська с/р; 
Чишківська с/р; 

Винничківська с/р 

590/0/5-16 від 
17.08.20216 

3 Городоцька міська 
(Городоцький район) 

Городоцька м/р; 
Братковицька с/р; 
Долинянська с/р; 
Повітненська с/р 

641/0/5-16 від 
05.09.2016 

4 Мостиська міська  
(Мостиський район) 

Мостиська м/р; 
Арламівськоволянська с/р; 

Берегівська с/р; 
Годинівська с/р; 
Крисовицька с/р; 
Липниківська с/р; 
Підлісківська с/р; 
Пнікутська с/р; 
Раденицька с/р; 
Стоянцівська с/р; 
Твіржанська с/р 

642/0/5-16 від 
05.09.2016 

5 Судововишнянська міська 
(Мостиський район) 

Судововишнянська м/р; 
Дмитровицька с/р; 

Довгомостиська с/р 

643/0/5-16 від 
05.09.2016 

6 Шегинівська сільська 
(Мостиський район) 

Шегинівська с/р; 
Балицька с/р; 

Гусаківська с/р; 
Поповицька с/р 

644/0/5-16 від 
05.09.2016 

7 Жовтанецька сільська 
(Кам’янка-Бузький район) 

Жовтанецька с/р; 
Великоколоднівська с/р; 

Вирівська с/р 

671/0/5-16 від 
09.09.2016 

8 Нижанковицька селищна 
(Старосамбірський район) 

Нижанковицька сел/р 
Боршевицької с/р 

711/0/5-16 від 
27.09.2016 

9 Великолюбінська селищна 
(Городоцький район) 

Великолюбінська сел/р; 
Завидовицька с/р; 

Коропузька с/р 

734/0/5-16 від 
03.10.2016 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 
  



 

Додаток 4 
 

Перелік органів місцевого самоврядування, які увійдуть 
до складу потенційних громад Львівської області, 

які рекомендується передбачити / змінити у проекті 
Перспективного плану-2016 

 

№ 
п/п 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений орган місцевого 
самоврядування (відповідно 
до проекту Перспективного 

плану-2016) 

1 Дрогобицький Підбузька 
селищна* 

Підбужська сел/р Бориславська 

Заколотська с/р —“— 

Нагуєвицька с/р —“— 

Смільнянська с/р —“— 

Урізької с/р; —“— 

Бистрицько-Гірської с/р  —“— 

2 Дрогобицький Бориславська 
міська 

Бориславська м/р Бориславська 

Попелівська с/р —“— 

Ясенице-Сільнянська с/р —“— 

Східницька сел/р —“— 

Новокропивницька с/р —“— 

Старокропивницька с/р —“— 

Довжанська-Гірська с/р —“— 

Рибницька с/р —“— 

Опаківська с/р —“— 

Ластівська с/р  
(Турківський р-н) 

—“— 

3 Жовківський Дублянська міська* Дублянська м/р Куликівська 

Малехівська с/р  —“— 

Грибовицька с/р  —“— 

Грядівська с/р  —“— 

4 Жовківський Куликівська 
селищна 

Куликівська сел/р Куликівська 

Надичівська с/р  —“— 

Зашківська с/р  —“— 

Великодорошівська с/р —“— 

Зіболківська с/р  —“— 

Артасівська с/р  —“— 

Смереківська с/р  —“— 

5 Пустомитівський Давидівська 
сільська** 

Давидівська с/р Звенигородська 

Пасіки-Зубрицька с/р; —“— 

Кротошинська с/р; —“— 

Чишківська с/р; —“— 

Винничківська с/р —“— 

Звенигородська с/р —“— 

Старосільська с/р —“— 

6 Пустомитівський Верньобілківська 
(Чижиківська) 

сільська* 

Верхньобілківська с/р Ямпільська 

Чижиківська с/р —“— 

Підберізцівська  с/р —“— 

Чорнушовицька с/р —“— 

Миколаївська с/р —“— 



 

№ 
п/п 

Район Громада 
Органи місцевого 
самоврядування 

Громада, до якої був 
включений орган місцевого 
самоврядування (відповідно 
до проекту Перспективного 

плану-2016) 

7 Пустомитівський Ямпільська 
сільська 

Ямпільська с/р  Ямпільська 

Сороки-Львівська  с/р  —“— 

Пикуловицька с/р —“— 

Гамаліївська с/р —“— 

Борщовицька с/р  —“— 

8 Стрийський Нежухівська 
сільська 

Нежухівська с/р Нежухівська 

Голобутівська с/р —“— 

Завадівська с/р —“— 

Заплатинська с/р Дашавська 

Ланівська с/р Нежухівська 

9 Стрийський Угерська 
сільська* 

П'ятничанська с/р Дашавська  

Кавськівківська с/р —“— 

Вівнянська с/р —“— 

Добрянська с/р —“— 

Добрівлянська с/р —“— 

Лисятичівська с/р —“— 

10 Стрийський Дашавська 
селищна 

Дашавська сел/р Дашавська  

Загірнянська с/р —“— 

Ходовичівська с/р —“— 

Стриганцівська с/р —“— 

Підгірцівська с/р —“— 

Йосиповичівська с/р —“— 

Стрілківська с/р —“— 

Сихівська с/р —“— 

Подорожненська с/р —“— 

Миртюківська с/р —“— 

Дідушичівська с/р —“— 

11 Стрийський Стрийська 
міська*** 

Стрийська м/р Стрийська 

Дулібська с/р Дулібська 

Братківцівська с/р —“— 
Гірненська с/р —“— 
Любінцівська с/р —“— 
Стинавська с/р —“— 
Нижньостинавська с/р —“— 
Семигинівська с/р —“— 
Розгірчинська с/р —“— 
Жулинська с/р —“— 
Долішненська с/р —“— 

 
* громаду рекомендується створити 
** Звенигородську громаду рекомендується перейменувати в Давидівську (змінити адміністративний 
центр), при цьому межі громади залишити незмінними 
*** до Стрийської міської громади пропонується приєднати пропоновану Дулібську сільську громаду 
  



 

Додаток 5 
 

Паспорти потенційних громад Львівської області, 
які рекомендується передбачити / змінити 

у проекті Перспективного плану-2016 
 

№ 
п/п 

Район Громада 
Населення, 

тис. осіб 
Площа, 

км2 

Кількість 
органів 

місцевого 
самоврядування 

Кількість 
населених 

пунктів 

1 Дрогобицький 
Підбужська 
селищна* 

11,8 189,5 6 11 

2 Дрогобицький 
Бориславська 
міська 

48,6 313,8 10 16 

3 Жовківський 
Дублянська 
міська* 

18,0 69,5 4 9 

4 Жовківський 
Куликівська 
селищна 

15,8 276,3 7 27 

5 Пустомитівський 
Давидівська 
сільська** 

17,2 188,5 7 19 

6 Пустомитівський 
Верньобілківська 
(Чижиківська) 
сільська* 

7,3 144,4 5 12 

7 Пустомитівський 
Ямпільська 
сільська 

18,8 125,5 7 11 

8 Стрийський 
Нежухівська 
сільська 

6,3 90,1 5 7 

9 Стрийський 
Угерська 
сільська* 

10,4 128,9 7 7 

10 Стрийський 
Дашавська 
селищна 

15,4 209,6 11 27 

11 Стрийський 
Стрийська 
міська*** 

73,3 282,8 11 15 

 
* громаду рекомендується створити 
** Звенигородську сільську громаду рекомендується перейменувати в Давидівську сільську (змінити 
адміністративний центр), при цьому межі громади залишити незмінними 
*** до Стрийської міської громади пропонується приєднати пропоновану Дулібську сільську громаду 


