Додаток до Звернення ВАГ
№262/20 від 21.05.2020 року

Перелік територіальних громад,
формат яких необхідно змінити
(аргументація - у листах ВАГ за вказаними посиланнями)
Вінниччина (три листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3900):
1. Сокиринецька ОТГ (Вінницький район) - збереження окремої діючої ОТГ з розширенням її
формату за рахунок приєднання Тростянецької с/ради
2. Гавришівська ОТГ (Вінницький район) - збереження окремої діючої ОТГ
3. Росошанська ОТГ (Липовецький район) - збереження діючої ОТГ та розширення її формату за
рахунок громад із складу занадто великих сусідніх громад-районів
4. Ковалівська ОТГ (Немирівський район) - збереження діючої ОТГ та розширення її формату
за рахунок інфраструктурно пов’язаних сусідніх с/рад
5. Бабчинецька ОТГ (Чернівецький район) - підсилення двома с/радами Ямпільського р-ну (нині
до її складу віднесено лише одне село однієї с/ради)
Волинь (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3922):
6. Олицька проєктна ОТГ - виокремлення з складу необґрунтовано великої Цуманської ОТГ
7. Велимченська ОТГ - підсилення однією с/радою з складу Камінь-Каширської проєктної
громади-району
Дніпропетровщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3921)
8. Троїцька ОТГ (Павлоградський район) - збереження діючої ОТГ як окремої (без об’єднання з
Межиріцькою ОТГ) та розширення формату за рахунок приєднання двох інфраструктурно
пов’язаних громад зі складу Васильківської ОТГ
9. Радушненська проєктна ОТГ (Криворізький район) - виокремлення спроможної ОТГ у складі
трьох громад зі складу проєктної Новопільської ОТГ
10. Аулівська ОТГ (Криничанський район) - збереження діючої спроможної ОТГ із можливим
розширенням формату
Донеччина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3920)
11. Удачненська проєктна ОТГ - забезпечення оптимального формату за рахунок віднесення до
її складу Першотравневої с/ради
Житомирська (лист ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3919)
12. Піщівська ОТГ: підсилення двома сусідніми с/радами (Дідовецькою та Токарівською)
Запоріжжя (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3917)
13. Гірсівська ОТГ (Приазовський р-н) - збереження діючої ОТГ з розширенням формату
14. Новенська ОТГ (Токмацький район) - збереження утвореної ОТГ
15. Остриківська ОТГ (Токмацький район) - збереження діючої ОТГ
Івано-Франківщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3916)
16. Матеївецька ОТГ (Коломийський район) - підсилення діючої ОТГ інфраструктурно пов’язаною
Трацькою с/радою
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17. Лисецька проєктна ОТГ (Тисменицький р-н): забезпечення повноти формату за рахунок
Радчанської с/ради (замість віднесення до Івано-Франківської міської ОТГ)
18. Гвіздецька ОТГ (Коломийський р-н): підсилення діючої ОТГ декількома сусідніми с/радами
Городенківського р-ну, більш пропорційний поділ території на громади
19. Переріслянська ОТГ (Надвірнянський р-н): підсилення діючої ОТГ сусідньою Каміннецькою
с/радою (замість її віднесення до Івано-Франківської міської ОТГ)
20. Букачівська ОТГ (Рогатинський р-н): підсилення діючої ОТГ сусідніми Григорівськоюї та
Підмихайлівською с/радами, більш пропорційний поділ території на громади
21. Космацька ОТГ (Косівський р-н): підсилення діючої ОТГ інфраструктурно пов’язаною
Шепітською с/радою
22. Бондарівська ОТГ (Калуський р-н): утворення сільської ОТГ окремо від Калуської міської ОТГ
Київщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3915)
23. Немішаївська ОТГ (Бородянський район) - утворення у повному складі, включно з
Козинцівською с/радою (як і передбачено у проєкті акта Уряду - без урахування пропозицій,
озвучених на засіданні Уряду народним депутатом України О.Клочком)
24. Березівська ОТГ (Макарівський район) - виокремлення сільської ОТГ зі складу занадто
великої Макарівської проєктної ОТГ
25. Терезинська ОТГ (Білоцерківський район) - утворення сільської ОТГ окремо від проєктної
Білоцерківської міської ОТГ
26. Мотовилівська ОТГ (Фастівський район) - утворення сільської ОТГ окремо від проєктної
Фастівської міської ОТГ
27. Бишівська ОТГ (Макарівський район) - підсилення діючої ОТГ двома сусідніми с/радами зі
складу занадто великої Макарівської проєктної ОТГ
Кіровоградщина (лист ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3914)
28. Розумівська ОТГ (Олександрівський район) - утворення окремої ОТГ у складі дев’яти с/рад поділ великого за площею району на дві громади
Луганщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3913)
29. Містківська ОТГ (Сватівський район) - утворення окремої ОТГ у складі семи с/рад - більш
пропорційний поділ двох районів на громади
Полтавщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3910)
30. Супрунівська проєктна ОТГ (Полтавський район) - не включати до складу Полтавської ОТГ
віддалені сільські території, а утворити окрему сільську ОТГ у складі шести с/рад (дві з яких
вже добровільно об'єднались, а ще дві дали згоду на об’єднання)
31. Ромоданівська ОТГ - підсилення діючої ОТГ за рахунок віднесення до її складу Новачицької
громади зі складу Клепачівської ОТГ, що ліквідовується
32. Новоаврамівська ОТГ - збереження та розширення формату: віднесення Староаврамівської
с/ради та Клепачівської ОТГ (без Новачицької громади)
33. Опішнянська ОТГ - віднесення до складу діючої ОТГ інфраструктурно пов’язаних Ставківської
та Кирило-Ганнівської с/рад
34. Засульська ОТГ - збереження діючої ОТГ у зміненому форматі (віднесення до її складу усіх
громад східної частини Лубенського району)
35. Білоцерківська ОТГ - підсилення діючої ОТГ за рахунок віднесення до її складу Остап’ївської
с/ради
Сумщина (лист ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3908)
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36. Пустовійтівська проєктна ОТГ (Роменський район): залишити окремою ОТГ - не включати
до складу Роменської ОТГ, яка у такому разі буде необґрунтовано великою
Херсонщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3908)
37. Новотроїцький район : передбачити чотири громади (Новотроїцьку, Чкалівську, Сиваську та
Громівську), а не громаду-район
38. Присиваська ОТГ (Чаплинський р-н): підсилення Новомиколаївською с/радою

Новотроїцького району
39. Генічеський район: передбачити три громади (Генічеську, Риківську та Щасливцівську), а не
громаду-район
40. Гладківська ОТГ (Голопристанський р-н): збереження діючої ОТГ та її підсилення за рахунок
приєднання Малокопанівської с/ради
Хмельниччина (лист ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3908)
41. Хмельницька міська ОТГ: звуження формату (обласний центр поглинає занадто велику
площу сільських територій, у т.ч. діючі ОТГ)
42. Миролюбненська ОТГ (Старокостянтинівський р-н): розширення формату за рахунок
приєднання двох с/рад, більш пропорційний поділ району на міську та сільські громади
43. Староостропільська ОТГ (Старокостянтинівський р-н): розширення формату за рахунок
приєднання трьох с/рад, більш пропорційний поділ району на міську та сільські громади
Черкащина (два листи ВАГ; м-ли за посиланням: http://vassr.org/node/3903)
44. Корсунь-Шевченківська ОТГ: віднесення до її складу інфраструктурно пов’язаних
Таганчанської та Мельниківської громад (Таганчанської ОТГ)
Буковина (чотири листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3902)
45. Сокирянський район: пропорційний поділ на три ОТГ (Новодністровську у складі п’яти
громад, Вашковецьку (Романковецьку) у складі десяти громад та Сокирянську у складі восьми
громад)
46. Заставнівська ОТГ: розширення формату за рахунок приєднання інфраструктурно тісно
пов’язаних Веренчанської селищної, Дорошовецької та Товтрівської сільських рад
47. Киселівська проєктна ОТГ: виокремити у складі Киселівської, Борівської та Шиловецької
с/рад, або приєднати до Ставчанської ОТГ (не утворювати Веренчанську ОТГ (див. також
попередній пункт)
Чернігівщина (два листи ВАГ за посиланням: http://vassr.org/node/3901)
48. Парафіївська ОТГ: підсилення і забезпечення співмірності громад району (приєднання
Рожнівської с/ради та Іржавецької і Більмачівської громад зі складу Ічнянської ОТГ)
49. Вихвостівська ОТГ (Городнянський) - збереження діючої ОТГ як окремої спроможної
громади, або її входження до складу Седнівської громади
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