
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Десята сесія) 

РІШЕННЯ 
 

від 21.10.2016. № 321-10/2016 
селище Вигода Долинського району 

 
Про внесення змін до рішення  
обласної ради від 24.07.2015. № 1722-36/2015  
“Про перспективний план формування  
територій громад області” ( зі змінами) 
 

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 жовтня 2015 року № 1077-р “Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Івано-Франківської області”, статті 11 Закону 
України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, відповідно до 
Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214, статті 43 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 24.07.2015. № 1722-36/2015 
“Про перспективний план формування територій громад області” (зі змінами) 
згідно з додатком. 

2. Внесені зміни до перспективного плану формування територій громад 
області подати на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому 
законом порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань регіональної 
політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук), 
з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, 
розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса). 

 
 
 

Голова обласної ради  Олександр Сич 



 
Додаток 
до рішення обласної ради  
від 21.10.2016. №321-10/2016 

ПЕРЕЛІК 
об’єднаних територіальних громад області 

(зміни до перспективного плану формування територій громад 
області, схваленого рішенням обласної ради від 24.07.2015. № 1722-36/2015  

(зі змінами)) 

№  
з/п 

Об’єднані територіальні 
громади (ОТГ) 

Кількість 
населених 
пунктів, які 
входять до 
складу ОТГ 

Населені пункти, які 
входять до складу 

ОТГ 

Галицький район 

1.  Більшівцівська  ОТГ 10 смт. Більшівці 

   
с. Слобідка 
Більшівцівська 

   с. Жалибори 
   с. Кінашів 
   с. Кукільники 
   с. Загір’я Кукільницьке 

   с. Нараївка 
   с. Курів 
   с. Поділля 
   с. Яблунів 

Коломийський район 

2.  Нижньовербізька ОТГ 4 с. Нижній Вербіж 
   с. Великий Ключів 
   с. Верхній Вербіж 
   с. Мишин 

3.  П’ядицька ОТГ 8 с. П’ядики 
   с. Мала Кам’янка 
   с. Велика Кам’янка 
   с. Фатовець 
   с. Годи-Добровідка 
   с. Турка 
   с. Ясінки 

   селище Студлів 

Косівський район 

4.  Космацька ОТГ 3 с. Космач 
   с. Брустурів 
   с. Прокурава 



№  
з/п 

Об’єднані територіальні 
громади (ОТГ) 

Кількість 
населених 
пунктів, які 
входять до 
складу ОТГ 

Населені пункти, які 
входять до складу 

ОТГ 

Тлумацький район 

5.  Тлумацька ОТГ 13 м. Тлумач 

   с. Братишів 

   с. Загір’я 

   с. Бортники 

   с. Вікняни 

   с. Гринівці 

   с. Колінці 

   с. Королівка 

   с. Надорожна 

   с. Прибилів 

   с. Пужники 

   с. Тарасівка 

   с. Остриня 
 
 
 

Начальник організаційного відділу 
виконавчого апарату обласної ради – 
заступник керуючого справами обласної ради            Л. Романів 


