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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
1. У переліку спроможних територіальних громад передбачено віднесення Вільхівцівської та Корнівської
територіальних громад до складу Городенківської територіальної громади. Разом з тим відстань від м. Городенки
до с. Вільхівці – 20 км, від м. Городенки дос. Корнів – 2 км, тоді як відстань від смт Чернелиця до с. Вільхівці 6,1
км, а від смт Чернелиця до с. Корнів – 10 км. З метою врахування здатності органів місцевого самоврядування
вирішувати суспільні питання, що належать до їх компетентності, для задоволення потреб населення відповідних
адміністративно-територіальних одиниць; історичних, географічних, соціально-економічних, природних,
екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць
пропонуємо Чернелицьку спроможну територіальну громаду передбачити у наступному форматі
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2. Переліком спроможних територіальних громад передбачено, що у зоні доступності адміністративного
центру спроможної Івано-Франківської міської територіальної громади, в порушення Методики, запропоновано
утворити Загвіздянську та Угринівську ОТГ, до складу яких входять села Загвіздя, Підлісся, Угринів, Клузів, які
фактично є передмістям Івано-Франківська та його продовженням. Разом з тим саме місто Івано-Франківськ має
відповідні кадрові ресурси, фінансове забезпечення та розвинену інфраструктуру. З урахуванням
вищезазначеного, пропонуємо передбачити Івано-Франківську спроможну територіальну громаду у наступному
форматі:
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3. З метою врахування здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать
до їх компетентності, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних
одиниць; історичних, географічних, соціально-економічних, природних, екологічних, етнічних, культурних
особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; розвитку інфраструктури
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відповідних
адміністративно-територіальних одиниць; трудової міграції населення; оптимальних мереж соціальної
інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах пропонуємо Галицьку, Гвіздецьку,
букачівську, Рожнятівську, Яремчанську, спроможні територіальні громади викласти у такій редакції:
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»
за результатами розгляду проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного
плану формування територій громад Івано-Франківської області» висловлює наступні заперечення:
1. Наполягаємо на обов’язковому збереженні в перспективному плані створеної 2019 р. Корницької ОТГ в
існуючих межах, або, за можливості, із приєднанням до неї сусідніх сільських рад. Громада забезпечує належний
рівень надання послуг, проводить проектну діяльність.
2. Наполягаємо на посиленні спроможності Матеївецької ОТГ шляхом доєднання до неї сусідньої Трацької
сільської ради Косівського району.

3. Наполягаємо на посиленні спроможності проектної Лисецькоїї ОТГ шляхом доєднання до неї сусідньої
Радчанської сільської ради Тисменицького району. 4. Наполягаємо на посиленні спроможності Коршівської ОТГ
шляхом доєднання до неї сусідньої Раківчицької сільської ради Коломийського району. 5. Наполягаємо на
посиленні спроможності Космацької ОТГ шляхом доєднання до неї сусідньої Шепітської сільської ради
Косівського району.
Всеукраїнська асоціація громад
1. Передбачити у перспективному плані громаду села Радча у складі Лисецької ОТГ, вилучивши її з
складу Івано-Франківської ОТГ
Коментар: під час консультаційних зустрічей такий формат не обговорювався. Формат Лисецької ОТГ
виглядає оптимальним з громадою села Радчі. Для кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати
показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.
2. Передбачити у перспективному плані громаду села Шепіт у складі Космацької ОТГ, вилучивши її з
складу Косівської проектної ОТГ
Коментар: під час консультаційних зустрічей такий формат не обговорювався. Формат Космацької ОТГ
виглядає оптимальним з громадою Шепота. Натомість, включення її до складу Косівської ОТГ виглядає
незрозумілим, оскільки ця гірська громада географічно знаходиться вище по річці вздовж тієї ж самої гірської
долини, що й інші громади Космацької ОТГ. Для кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники
спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.
3. Передбачити у перспективному плані Трацьку сільську раду Косівського району в складі
Матеївецької ОТГ, вилучивши її з складу Косівської ОТГ
Коментар: Під час консультаційних зустрічей неодноразово надавалися відповідні рекомендації, однак вони
не були враховані. Регіональна робоча група на засіданні 27 січня також ухвалила рішення про віднесення Трацької
громади до Матеївецької ОТГ.
Більшість населення громади активно виступає за приєднання до Матеївецької ОТГ - аж до судових позовів
щодо скасування рішень сільської ради. У громаді існує серйозна соціальна напруга.
Села громади географічно тяжіють в Коломийському напрямі, доступність до села Матеївців
Коломийського району значно краща, аніж до міста Косова. Сусідні Дебеславська та Пилипівська громади вже
входять до складу Матеївецької ОТГ, тому перспективи спорудження моста через річку Прут, які додатково
значно покращать доступність до центру громади, виглядають доволі реальними.
До того ж, Матеївецька діюча ОТГ (утворена у 2016 році) потребує підсилення, натомість Косівська
проектна ОТГ ще не створена.
Для кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти
територіальних громад, які наразі не надано.
4. Передбачити у перспективному плані Григорівську та Підмихайлівську сільські ради Рогатинського
району в складі Букачівської ОТГ, вилучивши її з складу Рогатинської ОТГ

Коментар: під час консультаційних зустрічей такий формат не обговорювався. Формат Букачівської ОТГ
виглядає оптимальним з цими громадами у складі, натомість Рогатинська ОТГ у складі 35 рад є надто великою.
Для кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти
територіальних громад, які наразі не надано.
5. Передбачити у перспективному плані Камінецьку сільську раду Тисменицького району в складі
Переріслянської сільської ОТГ, вилучивши її з складу Івано-Франківської міської ОТГ
Коментар: під час консультаційних зустрічей не обговорювався такий формат, і таке розширення ІваноФранківської міської ОТГ видається невмотивованим. Від с.Камінне до центра міста 23 км.
Вилучення села зі складу Переріслянської сільської ОТГ негативно вплине на її спроможність. Формат цієї
сільської громади вже й так не оптимальний - після того, як місто забрало до свого складу громаду села
Тисменичани (що, на наш погляд, також не є доцільним).
Для кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти
територіальних громад, які наразі не надано.
6. Передбачити у перспективному плані Росохацьку, Виноградську, Сороківську та Слобідську сільські
ради Городенківського району в складі Гвіздецької ОТГ, вилучивши їх з складу Городенківської ОТГ
Коментар: під час консультаційних зустрічей неодноразово надавалися відповідні рекомендації. Частина
сільських рад району знаходяться у безпосередній близькості до Гвіздця, колишнього райцентру. Гвіздецька ОТГ
мала за площею, рекомендоване її підсилення за рахунок об’єднання з сусідньою Підгайчиківською ОТГ не
відбулося. У такому разі, на наш погляд, цілком логічним буде підсилення за рахунок сіл Городенківського району.
До того ж, Городенківська ОТГ у складі 29 громад виглядає занадто великою і є чи не найбільшою в області. Для
кращого обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних
громад, які наразі не надано.
7. У Верховинському районі переглянути формат територіальних громад відповідно до вимог Методики
(зокрема, щодо транспортної доступності) та згідно з рекомендаціями за результатами консультаційних зустрічей,
передбачивши у Перспективному плані п’ять громад:
7.1. Верховинська ОТГ (14 н.п., 15139 жителів, 146 кв.км) у складі: селище Верховина, с.Віпче,
с.Криворівня, с.Бережниця, с.Верхній Ясенів, с.Рівня, с.Буковець, с.Черетів, с.Ільці, с.Великий Ходак,
с.Кривопілля, с.Волова, с.Стаїще, с.Красник
7.2. Зеленська ОТГ (1927 жителів, 491 кв.км) у складі: с.Зелене, с.Топільче, с.Явірник, с.Буркут, с.Бистрець,
с.Дземброня
7.3. Красноїлівська ОТГ (5485 жителів, 123 кв.км) у складі: с.Красноїлля, с.Вигода, с.Перехресне,
с.Голови, с.Чорна Річка, с.Замагора
7.4. Яблуницька ОТГ (12 н.п,, 5432 жителі, 302 кв.км) у складі: с.Яблуниця, с.Черемошна, с.Сеньківське,
с.Гринява, с.Біла Річка, с.Пробійна, с.Грамотне, с.Стовпні, с.Голошино, с.Довгополе, с.Полянки, с.Кохан
7.5. Білоберізька ОТГ (4 н.п., 2734 жителів, 46 кв.км) у складі: с.Білоберізка, с.Хороцеве, с.Барвінків,
с.Устеріки

Коментар: У першому варіанті перспективного плану (затверджений розпорядженням КМУ в жовтні
2015 року) передбачалося саме п’ять ОТГ у районі, а до трьох ця кількість скоротилася лишень у 2019 році. Навіть
на графічній частині проекту розпорядження, що надійшов на погодження Асоціації, у Верховинському районі
п’ять громад - відповідно до згаданої вище версії перспективного плану.
У разі утворення п’яти громад цей гірський район буде поділений більш рівномірно, а послуги для жителів
громад будуть максимально наближеними.
Чисельність населення у Білоберізькій та Зеленській, а також чисельність дітей у Зеленській ОТГ не
відповідають Методиці. Водночас, мусимо зауважити, що Методика не враховує особливостей гірських
територій та інших територій з малою густотою населення та складним рельєфом. Так, Зеленська ОТГ має
площу майже 500 кв.км, тобто більшу за рекомендовану середню площу, але населення мало. На думку Асоціації,
створення нечисельних, але відносно компактних громад у гірських районах є цілком виправданим. Надто великі
за площею громади - це віддаленість послуг для жителів та потенційні проблеми з формуванням цілісності,
ідентичності громади. Для більш обґрунтованих пропозицій потрібно оцінювати показники спроможності та
паспорти територіальних громад, які наразі не надано.
8. Передбачити у перспективному плані у Калуському районі Боднарівську сільську ОТГ у складі
сільських рад: Боднарівська (Калуський), Ріп'янська (Калуський), Майданська (Тисменицький),
Височанківська (Галицький), Бринська (Галицький), вилучивши їх зі складу відповідних проектних Калуської,
Галицької та Ямницької ОТГ
Аргументація:
Село Боднарів є одним з найстаріших сіл Галичини і природним центром потенційної ОТГ. До нього виразно
тяжіють сусідні села, розташовані на території нинішніх трьох суміжних районів. Впродовж довгого часу, і аж
до другої світової війни село Боднарів було центром ґміни, до якої входили згадані села. Ініціатива щодо об'єднання
Боднарівської та Ріп'янської сільських рад була реалізована у 2019 році, однак об'єднання не було завершено через
неотримання висновку ОДА.
Примітно, що жодна з місцевих рад, що могли б скласти Боднарівську ОТГ, досі не увійшла до складу тих
ОТГ, до яких ці громади віднесено нинішнім проектом перспективного плану.
Приєднання Боднарова та навколишніх сіл до промислового міста Калуша та до Галича, на думку Асоціації,
є невиправданим, оскільки села знаходяться на відстані понад 15-20 км від міст і цілком можуть скласти окрему
громаду. А, до прикладу, з села Височанка до Галича (центру громади, до якого віднесене це село) їхати краще або
через Боднарів (25 км), або через Ямницю (30 км).
Вважаємо за можливе й доцільне утворити окрему сільську Боднарівську ОТГ. Для більш детального
обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних громад,
які наразі не надано.
Українська асоціація районних та обласних рад

