
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  30 червня   2016 р.     № 290 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

Про ініціювання добровільного об’єднання 
територіальних громад м. Бережани, сіл 
Лісники та Рай і сіл Бережанського району 
 

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», статті 42, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад, а саме:  
 Біщівська сільська рада - с.Біще, с.Поручин, с.Залужжя; 
 Божиківська сільська рада - с.Божиків, с.Волощина, с.Квіткове, х.Слобідка,                
                                                     х.Лози, х.Раковець, х.Лопуш, х.Морги; 
 Вербівська сільська рада - с.Вербів, х.Ст.Вербів, х.Россохи, х.Калинівка; 
 Вільховецька сільська рада - с.Вільхівець; 
 Жуківська сільська рада - с.Жуків, с.Гиновичі, с.Підлісне; 
 Жовнівська сільська рада - с.Жовнівка; 
 Котівська сільська рада - с.Котів, с.Молохів; 
 Куропатницька сільська рада - с.Куропатники, с.Баранівка, с.Ясне; 
 Курянівська сільська рада - с.Куряни, с.Павлів; 
 Лапшинська сільська рада - с.Лапшин, с.Гайок; 
 Літятинська сільська рада - с.Літятин; 
 Мечищівська сільська рада - с.Мечищів, с.Надорожнів, с.Кути, с.Червоне; 
 Надрічнянська сільська рада - с.Надрічне; 
 Нараївська сільська рада - с.Нараїв, с.Куляби, с.Шайбівка, х.Запуст,                 
                                                   х.Чверті; 
 Підвисоцька сільська рада - с.Підвисоке, с.Демня, с.Гутисько; 
 Посухівська сільська рада - с.Посухів; 
 Потуторська сільська рада - с.Потутори; 
 Рекшинська сільська рада - с.Рекшин, с.Двірці, с.Стриганці, с.Поточани,  
                                                     с.Писарівка; 
 Рогачинська сільська рада - с.Рогачин, с.Волиця; 
 Рибниківська сільська рада - с.Рибники, с.Нова гребля; 
 Саранчуківська сільська рада - с.Саранчуки, с.Базниківка; 
 Слов’ятинська сільська рада - с.Слов'ятин, с.Діброва; 
 Тростянецька сільська рада - с.Тростянець; 
 Урманська сільська рада - с.Урмань, с.Пліхів, с.Краснопуща; 
 Шибалинська сільська рада - с.Шибалин, с.Комарівка. 
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1.1. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади  визначити: 

місто Бережани. 
1.2. Найменування об’єднаної територіальної громади визначити: 

 Бережанська територіальна громада. 
2. Текст ініціативи надіслати всім сільським радам Бережанського району. 
3. Громадські обговорення даної ініціативи у сільських громадах запланувати з 05 

липня 2016 року по 05 серпня 2016 року.  
4. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання 

територіальних громад після отримання позитивних пропозиції щодо об’єднання від 
сільських територіальних громад.  

5. Включити до порядку денного наступної сесії 7 скликання Бережанської 
міської ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад міста 
Бережани, сіл Лісники та Рай та сіл Бережанського району, які нададуть свої позитивні 
пропозиції щодо об’єднання, у Бережанську територіальну громаду з центром у місті 
Бережани. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 
              Міський голова                                               В.Я. МУЗИЧКА 
 
                         Венчур О.Л. 

 


