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Брошура видана в рамках програми «Залучення громадян та незалежних експертів до 

планування та реалізації адміністративно-територіальної реформи», яка є спільною 
ініціативою Міжнародного фонду «Відродження», Фонду Східна Європа та Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» та реалізується у партнерстві з 
Міністерством регіонального розвитку і будівництва України. Здійснення такої програми стало 
можливим завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження», Чорноморського 
фонду для регіональної співпраці Фонду Маршала «Німеччина - США», Агентства США з 
міжнародного розвитку та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Точка зору, 
викладена в цьому документі, не обов’язково співпадає з позицією Міжнародного фонду 
«Відродження», Фонду Східна Європа, Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні», Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, 
Чорноморського фонду для регіональної співпраці Фонду Маршала «Німеччина - США», 
Агентства США з міжнародного розвитку та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. 
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ВСТУП 

Адміністративна реформа - це комплекс заходів, що мають на меті підвищення 

ефективності системи публічного управління у державі  

Територіальна реформа - комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію територіальної 

основи діяльності державної влади та місцевого самоврядування.  

Адміністративно-територіальна реформа - це системне об'єднання першого і другого. 

Навіщо і чому Україні необхідна адміністративно-територіальна реформа?  

Адміністративно - територіальний устрій України отриманий у спадок від Радянського 

Союзу, і відтоді фактично він не змінився. Варто згадати, що кордони територій областей, міст та 

районів у радянській тоталітарній державі визначалися на підставі розрахунку швидкості 

військової мобілізації та чисельності партійних організацій комуністичної партії. 

Адміністративно-територіальний устрій України у складі СРСР обслуговував завдання 

тоталітарної держави-патрона та адміністративно-планової економіки.  

Необхідність адміністративно-територіальної реформи зумовлена такими недоліками 

територіальної організації влади як: 

- відсутність у органів місцевого самоврядування реальних повноважень по вирішенню 

питань місцевого значення; 

- дублювання повноважень органів місцевого самоврядування і місцевих органів 

виконавчої влади; 

- відсутність достатньої фінансово-матеріальної основи для реалізації наданих органам 

місцевого самоврядування повноважень; 

- невизначеність меж юрисдикції громади та відповідних органів місцевого 

самоврядування. 

 

В ході реалізації проекту «Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до 

реалізації» в Тернопільській області було зібрано статистичну інформацію та розроблено 

аналітичні висновки щодо реформування в чотирьох районах області – Кременецькому, 

Шумському, Збаразькому та  Лановецькому. 
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Команда проекту, провівши чотири круглі столи в містах Збараж, Кременець, Ланівці та 

Шумськ, висловлює вдячність учасникам заходів за публічне обговорення та висловлення 

зауважень і пропозицій, щодо адміністративно-територіального реформування районів 

Тернопільської області.  

 Також подяку висловлюємо Тернопільській обласній державній адміністрації та районним 

державним адміністраціям – учасникам проекту за допомогу в проведенні заходів. 

 Даний проект реалізовувався за методично-консультаційної підтримки Інституту 

громадянського суспільства (м. Київ) 

 У розробці інформаційних матеріалів приймали участь: 

Ігор Гірчак – керівник проекту, 

Андрій Майброда – провідний експерт проекту,  

Руслан Фронц – координатор заходів проекту, 

Віталій Франків – бухгалтер проекту. 
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1. Історична довідка адміністративно-територіального устрою 

Тернопільської області 
 

Колишні поділи з племінного чи княжого часу мали багато спільного з природою, більше, 

ніж сучасні, бо людина тоді більше залежала від природи. Найчастіше ці давні території 

утворювалися вздовж річок, а вододіли були їх границями (найбільші ріки України – Дніпро, 

Дністер, Пд.Буг, Прип’ять, Десна, Сіверський Донець). 

По території Тернопільщини протікають 113 рік басейнів Дністра (Серет, Збруч, Золота 

Липа, Коропець, Стрипа та ін.) і Прип’яті (Іква, Горинь, Вілія). Вододіл між басейнами Дністра і 

Прип’яті знаходиться в північній частині області і проходить приблизно межею Зборівського і 

Кременецького районів, центральною частиною Збаразького району та межею Підволочиського і 

Лановецького районів. Цей вододіл співпадає з галицькою і волинською частинами області, і в усі 

часи, за винятком періоду радянської влади і незалежної України, тут був значимий  кордон - між  

князівствами в княжу добу, між воєводствами в часи польської та польсько-литовської держави, 

між Австрійською (пізніше Австро-Угорською) і Російською імперіями, між УНР і ЗУНР  в часи 

визвольних змагань, між Волинським і Тернопільським воєводствами Польщі в період між двома 

світовими війнами, між дистриктом “Галичина” і  рейхскомісаріатом “Україна” в часи німецької 

окупації під час Другої світової війни. 

За княжих часів на теренах Тернопільської області згадуються міста Микулинці (1096 р.), 

Теребовля (1097 р.), Шумськ (1196 р.), Збараж (1211 р.), Кременець (1226 р.). В історичних 

джерелах згадуються також населені пункти, які пізніше не відігравали значної ролі в історії краю, 

наприклад, Вишгородок (1152 р.). Теребовля і Шумськ були деякий час княжими містами. 

Територія області також була під владою Галицького, Волинського, Дорогобузького та Луцького 

князівств. Теребовлянське князівство займало південну і центральну частину краю, а Шумське 

знаходилось в північній його частині. За князювання Романа Мстиславовича в 1199 році окремі 

князівства об’єдналися в Галицько-Волинське. В 1246 році Галицько-Волинське князівство 

визнало залежність від Золотої Орди.  

Наступним вузловим моментом для правобережної України є середина XIV сторіччя, коли 

наші землі поступово переходять під владу польських королів. 

Більш предметно говорити про адміністративно-територіальний поділ на українських 

землях можна починаючи з часів польсько-литовської держави. Польсько-литовська держава 

ділилась на воєводства, а ті, в свою чергу, ділилися на повіти чи землі. Воєводств на території 

України було дев’ять: Руське (Львівська, Галицька, Перемиська, Саніцька і Холмська землі), 

Волинське (Володимирський, Луцький і Кременецький повіти), Подільське (Кам’янецький, 
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Червоногородський і Летичівський повіти), а також Київське, Чернігівське, Підляське, 

Брацлавське, Белзьке, Берестейське. 

За цих часів терени Тернопільської області входили до Кременецького повіту Волинського 

воєводства - північна частина області, до Кам’янецького повіту  Подільського воєводства – 

південно-східна частина області та до Руського воєводства – південно-західна частина.   

На початок 19 століття українські землі в складі Росії становили 9 губерній: Волинську, 

Подільську, Київську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Херсонську, Катеринославську і 

Таврійську. До складу Австрії входили коронні краї – Галичина і Буковина. Під Угорщиною землі 

України входили до складу комітетів (жул): Мармароського, Береговського, Угочаського, 

Ужгородського, Земплинського, Сарижського і Спижського. 

Після першого поділу Польщі (1772 р.) територія Тернопільської області входила до складу 

двох держав : до Австрії (з 1868 року Австро-Угорщини) - “коронний край” Галичина, до складу 

Російської імперії - Кременецький повіт Волинської губернії. Такий стан речей, за винятком 

періоду російсько-французької війни, тривав до початку Першої світової війни. 

В УНР запроваджувався поділ на 30 земель, але такий поділ не був до кінця реалізований. В 

ЗУНР, котра діяла на території Галичини, залишився поділ на повіти з межами і центрами 

коронного краю Галичина. Таким чином, землі Кременеччини були підконтрольні УНР, 

центральна і південна частина області – ЗУНР. Після злуки цих держав ЗУНР фактично отримала 

автономію в складі УНР. 

За Ризьким мирним договором 1921 року Україна була поділена між УРСР і Польщею. Між 

двома світовими війнами частина земель була також під Румунією і Чехословаччиною. 

В УРСР спочатку був збережений поділ, існуючий в царській Росії. В 1924-25 рр. був 

проведений поділ на 53 округи, пізніше їх кількість зменшилась до 41. В 1931-32 рр. був 

проведений новий, в принципі до сьогодні чинний, поділ на області, райони та сільські ради. 

Кількість областей коливалася від 7 до 26. 

Землі під Румунією в 20-х-30-х роках ділились на повіти і громади. На повіти і громади в 

цих роках ділилися землі Закарпаття в кордонах Чехословаччини. 

На українських землях, що з 1921 по 1939 рік входили до складу Польщі, було утворено 

воєводства: Волинське, Станіславське, Тернопільське, Львівське. Частково українські землі 

входили до Поліського, Краківського і Люблінського воєводств. Воєводства ділилися на повіти, 

повіти - на збірні громади і громади. 

Тернопільське воєводство було в межах дещо інших, ніж сучасна Тернопільська область. 

Воєводство нараховувало 17 повітів з відповідно повітовими містами: Радехів, Кам’янка, Броди, 

Золочів, Перемишляни, Зборів, Бережани, Підгайці, Збараж, Скалат, Теребовля, Бучач, Чортків, 

Копичинці, Борщів, Заліщики і власне Тернопіль, як повітове і воєводське місто. 
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Територія сучасних Кременецького, Шумського, Лановецького районів та Вишневецький 

“кущ” Збаразького району входили до Кременецького повіту Волинського воєводства. 

Під час Другої Світової війни окуповані Німеччиною землі України поділялись на зону 

цивільного і зону військового управління. Перша в політико-адміністративному відношенні 

підпорядковувались імперському міністерству у справах східних областей, друга підлягала 

головному командуванню сухопутних військ вермахту. 

1 серпня 1941 р. чотири області України – Львівська, Дрогобицька, Станіславська і 

Тернопільська (без північних районів) утворили дистрикт “Галичина” з центром у м. Львові.  

20 серпня 1941 р. Гітлер підписав розпорядження про рейхскомісаріат “Україна” з центром 

у м. Рівне. Рейхскомісаріат охоплював основну частину українських земель і складався з шести 

генеральних округів (генералбецирків): “Волинь” (центр – м. Рівне), до нього входили Рівненська, 

Волинська, Кам’янець-Подільська (нині – Хмельницька), Тернопільська (північні райони) області, 

а також південні райони Брестської і Пінської областей Білорусії; “Житомир” (центр – м. 

Житомир) включав Житомирську область, північні райони Вінницької з Вінницею і південні 

райони Поліської області Білорусії з Мозирем. Також генеральні округи “Київ”, “Миколаїв”, 

“Таврія” та “Дніпропетровськ”.  

Райони Донбасу, Чернігівської, Сумської та Харківської областей підлягали головному 

командуванню сухопутних військ вермахту. 

Для управління окупованими територіями було створено також три губернаторства – 

“Бессарабія”, “Буковина” та “Трансністрія”. 

За час окупації Німеччиною територія сучасної Тернопільської області була під протекцією 

дистрикту “Галичина” (більшість районів) і генералбецирку “Волинь”, що входив до складу 

рейхскомісаріату “Україна” - північні райони. 

Частину окупованої території, хоч і не юридично, контролювала УПА. З осені 1943 р., з 

часу, коли найвпливовішою і фактично одноосібною політичною силою націоналістичного 

спрямування стала ОУН (Б), УПА була розділена на чотири групи: 1. УПА-Північ, що її терен 

обіймав Волинь і Полісся; 2. УПА-Захід - Галичина, Буковина, Закарпаття і Закерзоння; 3. УПА-

Південь - Кам’янець-Подільська, Житомирська, Вінницька і піденна частина Київської; 4. УПА-

Схід - північна смуга Житомирської області, північна частина Київської області і Чернігівська 

область. 

Кожна з груп поділяється на воєнні округи (ВО), а воєнні округи, у свою чергу на тактичні 

відтинки (ТВ). 

УПА-Північ мала три воєнні округи: 1) ВО “Турів”; 2) ВО “Заграва”; 3) ВО “Волинь-

Південь”. 
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УПА-Захід мала шість Воєнних Округів: 1) ВО “Лисоня” – терен центральної і південної 

Тернопільщини; 2) ВО “Говерля”; 3) ВО “Чорний ліс”; 4) ВО “Маківка”; 5) ВО “Буг” – Львівщина; 

6) ВО “Сян” – Закерзоння. 

УПА-Південь мала три Воєнні Округи: 1) ВО “Холодний Яр”, 2) ВО “Умань” і 3) ВО 

“Вінниця” 

 Територія Тернопільської області контролювалась УПА “Північ”- ВО “Волинь-

Південь”(північна частина області) та УПА “Захід” – ВО ”Лисоня” (центральна і південна частина. 

4 грудня 1939 року була утворена Тернопільська область у складі УРСР. Область 

проіснувала до кінця червня 1941 р. З відступом німецьких військ у квітні 1944 року 

Тернопільська область відновила своє існування в теперішніх кордонах, хоча більшість обласних 

установ протягом 1944-46 рр. перебували у Чорткові. 9-го серпня 1944 року Указом Президії ВР 

СРСР зроблено уточнення щодо найменування міста і області  (до цього місто називалося 

Тарнопіль): місто стало іменуватися Тернопіль, а область – Тернопільська. 

Кількість районів (найбільше – 38, найменше – 16), їх межі та центри на протязі існування 

Тернопільської області декілька разів змінювалися і на сьогоднішній день в адміністративно-

територіальному устрої область розділена на 17 районів і включає 18 міст (в тому числі одне місто 

– обласний центр є містом обласного підпорядкування), 17 селищ міського типу і 1013 сіл. 

Згідно даних останнього перепису (5 грудня 2001 року) у Тернопільській області мешкало 

1млн. 142,4 тис. осіб (у 1989 році  - 1млн. 168,9 тис.осіб). Найбільший за населенням згідно 

перепису Чортківський район (80,9 тис.осіб). Більше як 70 тис. мешканців нараховують ще три 

райони: Борщівський- 75,3 тис.осіб,  Кременецький- 73,4 тис.осіб,  та Теребовлянський -71,0 

тис.осіб, найменший за кількістю проживаючих – Підгаєцький: 23,0 тис.осіб. Менше як 35 тис. 

мешканців нараховують ще  райони: Лановецький – 33,2 тис.осіб, і Монастириський – 

34,5тис.осіб.  Необхідно врахувати, що як і в загальному в державі кількість населення 

зменшується, так і в Тернопільській області за більш як п’ять років населення також зменшилося.  

 Аналізуючи карту України, можна побачити тенденцію до зменшення величини територій 

областей зі сходу на захід: Вінницька (4,4% території України) більша за Хмельницьку (3,3%), 

Хмельницька за Тернопільську (2,3%), Тернопільська за колишню Дрогобицьку і Львівську (разом 

3,6%). Кількість районів в Тернопільській області на кінець 40-х становила 38. Таке подрібнення 

пояснюється трьома групами мотивів: 1. Політичними – потрібно було наставити побільше 

секретарів партійних, комсомольських, профспілкових органів для “перевоспітанія”. 2. 

Поліцейськими – треба було знищити структури ОУН-УПА. 3. Господарськими – необхідно було 

провести колективізацію (відомі випадки, коли в одному селі було по три колгоспи). 
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2. Кременецький район 
2.1. Історія  Кременецького району 

 

 

Археологічні дослідження свідчать, що територія району 

була заселена у період пізнього палеоліту (прибл. 31 тис. років 

тому). Знайдені пам'ятки пізнього палеоліту, залишки поселень 

бронзової доби і доби раннього заліза, поселень черняхівської 

культури, городищ часів Київської Русі. 

 У 12 ст. Кременеччина увійшла до Галицько-

Волинського князівства, від 1360-х років — до Великого 

князівства Литовського, від 1569р.  — до Речі Посполитої. 

Наприкінці 16 ст. через Кременеччину походом на Білорусію 

пройшли повстанські загони Северина Наливайка. 

Антифеодальний рух розгорнувся на території району під час 

Національно-визвольної війни (1648-57) під проводом Б. 

Хмельницького. 

У 1734 році  ряд населених пунктів захопив 

гайдамацький загін Верлана. Від 1795р. Кременецький повіт належав до Волинського намісництва 

Росії. На початку 1918 повіт окупували війська кайзерів. Німеччини, у листопаді 1918р. увійшли 

загони Армії УНР, на поч. 1919 — війська Польщі, в червні того ж року — ЧА, в липні 

почергово — Польщі та ЧА. 

У 1920 році відбувся бій між кіннотою Г. Котовського та білополяками під с. Горинка. За 

Ризьким мирним договором 1921 землі Кременеччини відійшли до Польщі. 1929 тут відбувся 

страйк с.-г. робітників. У вересні 1939 Кременеччина ввійшла до УРСР. Липень 1941 — березень 

1944 — нацистсько-німецька окупація. 1943 — діяли партизанські з'єднання Сидора Ковпака та О. 

Федорова.  

На сьогоднішній день Кременецький район — адміністративно-територіальна одиниця 

Тернопільської області України. Площа — 918 км². Районний центр — місто Кременець. 

Утворений у січні 1940. Населення — 72,2 тис. осіб, з них 96,7 % — українці, 2,6 % — росіяни, 

0,3 % — поляки. У районі м. Кременець, м. Почаїв та 68 сіл. 
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2.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
(станом на 01.01.2009 р.) 

Площа: 

 

918  кв. км.,   
що становить 6,5% від території області,  
займає 3 місце серед районів Тернопільської 
області. 

 

Відстані: 

 

відстань від райцентру до Тернополя 
- шосейною дорогою —       75 км 
 

Кордони: 

 

Район межує з Шумським, Збаразьким  та 
Зборівським  районами області, а також Дубнівським 
і Радивилівським районами Рівненської області, 
Бродівським районом Львівської області. 

 

Адміністративно-
територіальні одиниці 
(кількість): 
 

 
 

- міст                    - 2       
- сіл              -          68 

Назви місцевих рад: 
Кременецька міська рада (м.Кременець); 
Почаївська міська рада (м Почаїв, 
 с. Затишшя),  
 Сільські ради:  

Башуківська  (с Башуки,с Новий Олексинець), 
Білокриницька  (с Білокриниця, с Андруга, с 
Веселівка, с Лішня), Будківська  (с Будки, с 
Валигори, с Комарівка), Великобережецька  (с 
Великі Бережці, с Іква, с Малі Бережці, с 
Хотівка), Великогорянська  (с Велика Горянка,с 
Волиця,с Мала Горянка), Великомлинівецька  
(с.Великі Млинівці с Підлісці), Гаївська  (с Гаї, 
с Града, с Діброва, с Кімнатка), Горинська  (с 
Горинка, с Духів, с Кушлин), Дунаївська  (с 
Дунаїв, с Богданівка, с Куликів, с Савчиці), 
Жолобівська  (с Жолоби), Катеринівська  (с 
Катеринівка, с Іванківці, с Рибча), Колосівська  
(с Колосова, с Двірець, с Рудка), Крижівська  (с 
Крижі, с Мисики), Лідихівська  (с Лідихів), 
Лопушненська  (с.Лопушне, с Крутнів, с 
Раславка), Лосятинська  (с Лосятин, с 
Борщівка), Млиновецька  (с.Млинівці, с Бакоти, 
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с Хотовиця), Плосківська  (с. Плоске, с 
Підлісне), Попівецька  (с Попівці, с Весела, с 
Новий Кокорів, с Старий Кокорів), 
Ридомильська  (с Ридомиль), Розтоцька  
(с.Розтоки), Сапанівська  (с Сапанів), 
Староолексинецька  (с Старий Олексинець, с 
Івання), Старопочаївська (с Старий Почаїв), 
Старотаразька  (с Старий Тараж, с Комарин), 
Устечківська  (с.Устечко, с Очеретне), 
Чугалівська  (с Чугалі, с Бонівка, с Зеблози), 
Шпиколосівська  (с.Шпиколоси).  
 

Органи місцевого 
самоврядування: 

 

Всього рад       - 31,      
в них депутатів   - 544 чол.  
з них:  
районна  - 1                   - 50 чол.  
міських                    - 2                    -70 чол.  
сільських                 - 28                 - 424 чол. 

 

Населення: 

 
 

Всього    - 69,930 тис. чол. 
у тому числі:  - міського     - 29,267  тис. чол.,41,8 % 
- сільського          - 40,663  тис. чол.,     58,2 % 
- чоловіків - 33         тис. чол., 47,6 % 
- жінок - 37         тис. чол., 53,0 % 
- пенсіонерів - 21,0      тис. чол, 29,8 %  

з них: 
у райцентрі проживає 21,538 тис. чол., 29,5%.  
у м. Почаїв       7,878 тис. чол. 11,6%.                                  

Щільність населення на 1 кв. км. 76 чол. 
Народжуваність (на 1000 осіб) 76,8 чол. 
Природний приріст населення до 01.01. поточного 
року        -225 чол. 

Народилося  - 910,   померло - 1135 
 

Зайнятість населення: 
На підприємствах району працює     -   9858 чол. , з 
них: 
- у промисловості  -   2400 чол.  24,3 % 
- у сільському господарстві -   1179 чол. 11,9 % 
- у торгівлі    -     233 чол.    2,36 % 
- у будівництві  -     230 чол.    2,3 % 
- у невиробничій сфері -   5826 чол.   59,0% 
- кількість зареєстрованих безробітних -   3987 чол. 
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Промисловий комплекс: 

 

          Кількість підприємств - 13 
 
№ 
п/п Назва підприємства Вид продукції 

1. ЗАТ „Кременецький 
цукровий завод” 

Цукор-пісок 

2. ЗАТ „Молоко“ 
 

Масло, сир твердий, 
казеїн, ц/м продукція

3. Фізична особа Хлібобулочні 
вироби 

4. ТОВ „Кременецький 
ДСЗ” 

Металопродукція 

5. ВАТ „Крейдяний 
завод“ 

Крейда мелена 

6. ЗАТ „Ватин“ 
 

Швейні вироби 

7. ТОВ „Фабрика“ Іква “ Швейні вироби 
8. ТОВ „Пластик“ 

 
Плівка 
поліетиленова, 
труби пластмасові 

9. ВАТ „Завод 
порошкової 
металургії“ 

Вироби з метало- 
порошків 

10. ТОВ „Піраміда” 
 

Столярні вироби 

11. ТОВ „В-4” Дошки 
облицювальні, 
шліфовані 

12. ПП „Бекерай” Хлібобулочні 
вироби 

13. ПП „Почаївський 
хлібозавод” 

Хлібобулочні 
вироби 

 
Кількість підприємств, які мають приріст продукції 
проти відповідного періоду минулого року -     6         
Кількість підприємств, де скорочується обсяг 
виробництва      - 6 
 

Агропромисловий 
комплекс: 

 
 

Кількість сільськогосподарських підприємств       - 24 
Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, 
включаючи підсобні господарства):                   
   угідь  - 65,962 тис .га  або  6,6 % угідь області 
   ріллі  - 50,585 тис. га  або  6 % ріллі області 
   пасовищ  -     11,788 тис. га 
Структура сільськогосподарського виробництва 
(процент валової продукції) 
рослинництва                  -      49,4% 
тваринництва                    -      50,6%  
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Основні показники по району  
- валовий збір зерна             24430  
- цукрових буряків             45963  
- картоплі                         167  
- овочів                             60  
Урожайність (ц/га): 
- зернових                              22,2  
- цукрових буряків           254  
- картоплі                              124  
- овочів                                70,9  
  
Основні галузі рослинництва: 

       - вирощування зерна, цукрових буряків. 
Основна галузь тваринництва:  
-  виробництво молока і м’яса. 
 

Транспортний комплекс 
та зв'язок: 

 

 
Транспортна мережа загального користування  
експлуатаційна довжина (км): 
- залізничних колій  - 10,2 
- автомобільних доріг  - 329,1 
в тому числі: з твердим покриттям -329,1 
Питома вага автомобільних доріг з твердим 
покриттям - 100% 
Кількість мостів -  6  
 

Торгівля і сфера 
послуг: 

 
 

- кількість магазинів   - 321 
в т.ч. райСТ    -  36 
- кількість підприємств побуту -  44 
- кількість їдалень, кафе, ресторанів-   98 
в т.ч. райСТ    -   19 
 

Освіта: 

 

Освітні заклади:   
к-сть    - 70  
в них навчається - 15044 

- вищі учбові заклади І-ІІ рівня акр.    - 2 
в них навчається -  3736 
з них: 
педінститут    -  3304                                                                   
медучилище   -  432                                                                     
- вищі учбові заклади ІІІ-ІV рівня акр.  - 1    
       в них навчається        -  780  
        - профтехучилищ  - 2  в них навчається  - 1243 
- загальноосвітні навчальні заклади    - 54 
 в них навчається  -  8195 
в тому числі: 

- ЗНЗ І-ІІІ ступеня      - 20  
в них навчається  -  5770 
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     з них: 
- шкіл-інтернатів      - 1  
в них навчається  - 449 
- гімназій       - 1  
в них навчається  - 198 
- ліцеїв       - 1  
в них навчається  - 209 

- ЗНЗ І-ІІ  ступеня      - 24  
в них навчається  - 2236 
- ЗНЗ І ступеня       - 10  
в них навчається  - 189 

     з них: 
     школа-сад                                    -       2       
    в них навчається -   49 

- дошкільних закладів      -  11       
  в них перебуває         - 1090 
- ДЮСШ        - 1          
займається                  - 497 
- позашкільних виховних закладів -  3        
   в яких займається 1570 дітей  
- аварійних шкіл        -  3  
(с.Жолоби, с.Шпиколоси, с.Комарівка) 
- кількість шкіл, які будуються:     -  2         
(Підлісці, Кушлин)  

 
Охорона здоров'я: 

 

 
Всього медичних закладів       - 60  

в тому числі: 
- лікарень         - 2 
- дільнична лікарня (Ридомиль)      - 1 

в них ліжок                   -  419 
- стоматполіклініка       -  1 
- фельдшерсько-акушерських пунктів -  46 
- дільничних амбулаторій      -      10  
- кількість медичних працівників  - 1130 чол. 
з них з вищою освітою       -  171   чол. 
- кількість закладів в стадії будівництва - 1 
Кількість котелень                - 3 

 
Культура: 

 

Всього закладів культури  -  115  
в тому числі: 
- будинків культури   -  13 
- клубів                -  39 
- музеїв                -  3 
- бібліотек    -  57 
- шкіл мистецтв, музичних  -  3 
- кількість колективів самодіяльної творчості, які 
носять звання „народного”             -  25 
- кількість працівників культури -  329,  
   з них спеціалістів та керівників       -          247 
- пам'ятників історії та культури  -  21 
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Спорт: 

 
 

 
 
- стадіонів    -  2 
- футбольних полів   -  26 
- спортивних залів   -  24 
- спортивних секцій   -  72 
- ДЮСШ                                                -           2 
 

Релігія: 

 
 

- кількість діючих церков           - 87 
- кількість церков, які будуються - 2 
- кількість зареєстрованих громад - 98 
а саме: 

- УГКЦ              -  1 
- УАПЦ     - - 
- УПЦ-КП    - 20 
- РКЦ                -    1 
- УПЦ     - 44 
- ХВЄ                -    15 
- ЄХБ     - 4 
- Церква “Нове покоління”  - 1 
- Лютеранського віросповідання - 1 

в них священнослужителів:  
1. УГКЦ              -  1 
2. УАПЦ              -    - 
3. УПЦ-КП    - 20 
4. РКЦ                -    1 
5. УПЦ     - 44 
6. ХВЄ                -    15 
7. ЄХБ     - 4 
8. Церква “Нове покоління”  - 1 
9. Лютеранського віросповідання - 1 

- всього священнослужителів  - 96 
- населені пункти, де наявні конфлікти на основі 
користування храмом громад різних конфесій – 
немає. 
 

Фінансова сфера 
 

 
- доходи                                        -           141446,7 тис.грн.   
в тому числі: 
- дотації з Державного бюджету -  84142,1 тис. грн.  
субвенції    - 37554,9 тис. грн.  
видатки    -  141446,7 тис. грн. 
- фінансування соціально-культурних закладів, установ 
та заходів: 
- освіти    -  53062,5 тис. грн.    
- охорони здоров'я  -          21729,6 тис. грн.    
- культури                         -    6818,7 тис. грн.    
   
 



 17

Основні показники 
програми економічного 
і соціального розвитку 
району на 2009 рік 

 
 

Виробництво основних видів с/г продукції: 
- зернових   - 56,4  тис. тонн 
- цукрових буряків - 62,6  тис. тонн 
- картоплі   - 54,1  тис. тонн 
- овочів - 6,0  тис. тонн 
- м'яса в живій вазі - 1,9  тис. тонн 
- молока   - 32,2  тис. тонн 
- яєць   - 1,1  тис. штук 
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Пам’ятки містобудування і архітектури національного значення внесені  
до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 

м.Кременець 
108 Замок (руїни) (мур.) 9-16 ст. вул.Замкова  
109 Ансамбль колегiуму (мур.)  1731-1743 рр. вул.Ліцейна, 1  
110 Костел Св.Iгнатiя Лойоли (мур.)  1731-1743 рр. вул.Ліцейна, 1  
111 Південний навчальний корпус 

(мур.)  
1743 р. вул.Ліцейна, 1  

112 Північний навчальний корпус 
(мур.)  

1743 р. вул.Ліцейна, 1  

113 Парк  1809 р. вул.Ліцейна, 1  
114 Францисканський монастир 

(мур.)  
1636 р. вул.Шевченка, 57  

115 Собор Св.Миколи (мур.)  1636-1832 рр. вул.Шевченка, 57  
116 Келії (мур.)  18 ст. вул.Шевченка, 57  
117 Будинок-музей Ю.Словацького 

(мур.)  
к.18 ст. вул.Словацького, 16 

118 Житловий будинок (дер.)  к.18 ст. вул.Базарна, 7  
119 Житловий будинок "Близнята" 

(мур.)  
18 ст. вул.Медова, 1  

120 Житловий будинок "Близнята" 
(мур.)  

18 ст. вул.Медова, 3  

121 Богоявленський монастир (мур.)  1760-і рр. вул.Шевченка, 90  
122 Богоявленський костел (мур.)  1760 р. вул.Шевченка, 90  
123 Корпус келiй (мур.)  1760 р. вул.Шевченка, 90  
124 Дзвiниця (мур.)  п.20 ст. вул.Шевченка, 90  
125 Житловий будинок, заїзд (дер.)  18-19 ст. вул.Тимка Падури, 3 
м.Почаїв 
126 Почаївська лавра (мур.)  16-19 ст. пл.Возз'єднання  
127 Успенський собор (мур.)  1783 р. пл.Возз'єднання  
128 Троїцький собор (мур.)  1912 р. пл.Возз'єднання  
129 Монастирськi келiї (мур.)  1771-1780 рр. пл.Возз'єднання  
130 Архiєрейський будинок (мур.)  1825 р. пл.Возз'єднання  
131 Дзвiниця (мур.)  1861 р. пл.Возз'єднання  
132 Надбрамний корпус (мур.)  1835 р. пл.Возз'єднання  
133 Всесвятська церква (мур.)  1773 р. на цвинтарi  
Кременецький район 
134 Дзвiниця Михайлівської церкви 

(дер.)  
18 ст. с.Башуки  

135 Каплиця (змiш.)  16-17 ст. с.Пiдлicцi  
136 Покровська церква (мур.)  1643 р. с.Старий Почаїв  

 
Пам’ятка історії національного значення (єдина в області) 

№ Пам’ятка Датування Місцезнаходження 
1 Козацьке кладовище 1648-1651 роки м. Кременець 
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Історико-культурні заповідники національного значення 
№ Найменування Місцезнаходження 

(адреса) 
Дата створення 

1 Кременецько-Почаївський 
державний історико-архітектурний 
заповідник 

м. Кременець 29.05.2001 р. 

 
Пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення 

м. Кременець 
1 Житловий будинок 19ст. вул.Базарна,2 
2 Житловий будинок (мур.) к.19ст. вул.Базарна,8 
3 Житловий будинок (мур.) п.20ст. вул.Базарна,10 
4 Житловий будинок п.20ст. вул.Базарна,12 
5 Міський магістрат (мур.) п.19ст. вул.Козубського,6 
6 Жіноча російська школа (мур.) 19ст. вул.Козубського,12 
7 Житловий будинок (мур.) 1900р. вул.Козубського,24 
8 Заїзд (мур.) 19ст. вул.Горького,5 
9 Житловий будинок (мур.) 19ст. вул.Драгоманова,5 
10 Комплекс садиби нотаріуса (мур.) 1914р. вул.Драгоманова,9 
11 Садиба нотаріуса (мур.) 1914р. вул.Драгоманова,9 
12 Садиба нотаріуса (мур.) 1914р. вул.Драгоманова,9 
13 Медучилище (мур.) п.20ст. пров.Драгоманова,4 
14 Палац графині К.Дзембовської к.18ст. пров.Драгоманова,8 
15 Церква Воздвиження Чесного Хреста (дер.) 19ст. вул.Дубенська 
16 Каплиця (мур.) 19ст. вул.Дубенська 
17 Крамниця (мур.) п.20ст. вул.Затишшя,5 
18 Житловий будинок 1929р. вул.Б.Харчука,9 
19 Житловий будинок 19ст. вул.Б.Харчука,14 
20 Житловий будинок п.20ст. вул.Б.Харчука,24 
21 Бібліотека 19ст. вул.Б.Козубського,1 
22 Житловий будинок (мур.) 18-19ст. вул.Ліцейна,5 
23 Житловий будинок (мур.) 18ст. вул.Медова,5 
24 Житловий будинок приватного лікаря 

Ландсберга (мур.) 
1930р. вул.Миру,3 

25 Житловий будинок приватного лікаря 
Голендера (мур.) 

1920р. вул.Миру,7 

26 Повітовий шпиталь (мур.) 1887р. вул.Миру,9 
27 Полкова церква (мур.) 19ст. вул.Петлюри 
28 Комплекс житлових будинків поміщика 

Могильницького (мур.) 
19ст. пров.Словацького,1,3 

29 Житловий будинок №1 (мур.) 19ст. пров.Словацького,1 
30 Житловий будинок №2 (мур.) 19ст. пров.Словацького,3 
31 Житловий будинок (мур.) п.20ст. вул.Словацького,2 
32 Житловий будинок  (мур.) п.20ст. вул.Словацького,2 
33 Житловий будинок  (мур.) к.18ст. пров.Словацького,28 
34 Українська гімназія (мур.) 19ст. вул.Б.Харчука,8 
35 Споруда офіцерського зібрання (мур.) п.19ст. вул.Б.Харчука,15 
36 Середня школа (мур.) 19ст. вул.Б.Харчука,24 
37 Житловий будинок (мур.) 18ст. вул.Шевченка,1 
38 Житловий будинок 19-20ст. вул.Шевченка,13 
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39 Житловий будинок п.20ст. вул.Шевченка,15 
40 Музична школа(мур.) 19ст. вул.Шевченка,16 
41 Костел Св.Станіслава(мур.) 1853р. вул.Шевченка,30 
42 Житловий будинок п.20ст. вул.Шевченка,32 
43 Готель “Бона”(мур.) 1930р. вул.Шевченка,36 
44 Житловий будинок (мур.) 1930р. вул.Шевченка,39 
45 Житловий будинок (мур.) 18-19ст. вул.Шевченка,42 
46 Житловий будинок  19ст. вул.Шевченка,46 
47 Житловий будинок  19ст. вул.Шевченка,50 
48 Житловий будинок (мур.) п.20ст. вул.Шевченка,80 
49 Житловий будинок (мур.) к.19ст. вул.Шевченка,85 
50 Пошта (мур.) п.20ст. вул.Шевченка,89 
51 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,8 
52 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,16 
53 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,18 
54 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,20 
55 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,22 
56 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,24 
57 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,26 
58 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,28 
59 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,30 
60 Житловий будинок (мур.) 1926р. вул.Замкова,32 
61 Житловий будинок (мур.) 19ст. вул.Ясна,1 
62 Житловий будинок (мур.) 17-19ст. пров.Стрімкий,9 
63 Житловий будинок (мур.) 17-19ст. вул.Коцюбинського,16 
Кременецький район 

64 Парк 19ст. с.Білокриниця 
65 Замок (мур.) 19ст. с.Білокриниця 
66 Кузня (мур.) 19ст. с.Горинка 
67 Церква св.Миколая 1786р. с.Іванківці 
68 Комплекс споруд Свято-Духівського Скиту 

Свято-Успенської Лаври 
18ст. м.Почаїв 

69  Церква Св.Андрія (мур.) 18ст. с.Старий Олексинець 
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Природні заповідники, заказники, парки та пам'ятки природи 

  
 

№ 
п/п 

Назва території або 
об’єкта природно-
заповідного фонду 

Категорія Площа, га Рік 
створення

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК 
1. Медобори (Кременецькі 

гори) 
 10.00 1990 

ЗАКАЗНИКИ 
2. Веселівський Ботанічний 151.0 1982 
3. Мала Андруга Ботанічний 31.30 1983 
4. Малобережецький Гідрологічний 59.50 1990 
5. Урочище Олексюки Ботанічний 54.0 1977 
6. Горинський Гідрологічний 106.0 1983 
7. Заброддя Загальнозоологічний 435.0 1986 
8. Білокриницький Загальнозоологічний 457.0 1986 
9. Воронуха Загальнозоологічний 4814.0 1986 
10. Скит Загальнозоологічний 468.0 1986 
11. Мільно-Бліхівський Загальнозоологічний 3488.0 1986 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ 
12. Забродівська діброва №1 Ботанічна 9.20 1981 
13. Забродівська діброва №2 Ботанічна 7.30 1990 
14. Білокриницька бучина №1 Ботанічна 9.70 1994 
15. Білокриницька бучина №2 Ботанічна 7.60 1994 
16. Кедр сибірський Ботанічна 0.010 1977 
17. Кременецька бучина Ботанічна 0.80 1977 
18. Модриново-букове 

насадження 
Ботанічна 3.80 1977 

19. Відслонення крейди в 
Кременці 

Геологічна 0.250 1977 

20. Скелі Словацького Геологічна 1.00 1977 
21. Відслонення крем'яних 

утворень 
Геологічна 0.10 1983 

22. Сосна чорна Ботанічна 0.050 1994 
23. Сосна пірамідальна 

звичайна 
Ботанічна 0.010 1977 

24. Почаївська липа Ботанічна 0.020 1977 
25. Липова алея Ботанічна 0.60 1977 
26. Старопочаївський яр Геологічна 1.30 1977 
27. Шкільна липа Ботанічна 0.030 1977 
28. Витік річки Горинь Гідрологічна 0.010 20 
ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ 
29. Білокриницький  16.00 1968 
БОТАНІЧНІ САДИ 
30. Кременецький  200.00 1990 
31. Почаївський ботсад 

лікарських рослин 
 30.00 1996 
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2.3. Адміністративно-територіальна реформа Кременецького району 
 

 При детальному аналізі показників соціально-економічного та демографічного становища 

населених пунктів сучасного Кременецького району, робоча група проекту керуючись одним із 

основних принципів адміністративно-територіальної реформи – наближенням різного роду 

адміністративних послуг для населення, запропонувала створити на його базі два райони – 

Кременецький та Почаївський. Це обумовлюється тим, що м. Кременець має невдале географічне 

розташування в межах району (знаходиться на північно-східній околиці району). Також було 

враховано історичну особливість – існування Почаївського району (1938-1941р.р. та 1945-

1961р.р.) з центром в м. Почаєві. Крім того приймалась до уваги достатньо розвинута 

інфраструктура міста та його особливий статус – наявність релігійної споруди державного 

значення (Почаївська Лавра). Враховуючи основні критерії АТР, найоптимальнішим є створення 

на території сучасного Кременецького району 5 громад. 

 Варіант з не включенням Башуківської, Староолексинецької та Катеринівської сільських 

рад до громад Кременецького району пояснюється їх крайнім південним розташування та 

відстанню понад 25 км. до центру можливого Почаївського району. 

 При проведенні круглого столу з представниками Кременецького району особливих 

зауважень до проекту не було. Проте учасники круглого столу висловили пропозицію – 

сформувати на базі Башуківської, Староолексинецької та Катеринівської сільських рад 

Староолексинецької громади з центром в с. Старий Олексинець та приєднати її до Почаївського 

району.  

 Слід звернути увагу на необхідність прокладення дороги із сіл Діброва та Савчиці до 

центру громади, що дасть можливість скоротити відстань між ними до 7-8 км.  

 Ще одним із варіантів є надання м. Кременець статусу місто-район та виокремлення його із 

Кременецької громади. 
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 Кременецький район 
 
Кременецька громада: 
м. Кременець,  
Сільські ради: Сапанівська  (с. Сапанів), Білокриницька  (с. Білокриниця, с. Андруга, с. Веселівка, 
с. Лішня), Великомлинівецька (с. Великі Млинівці, с. Підлісці), Чугалівська  (с. Чугалі, с. Бонівка, 
с. Зеблози), Жолобівська  (с. Жолоби), Колосівська  (с. Колосова, с. Двірець, с. Рудка). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: м. Кременець та 14 сіл. 
Центр громади: м. Кременець 
Населення: 34344 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
м. Кременець 23800 - 
с. Сапанів 1664 5 
с Білокриниця 2389 5 
с. Андруга 183 8 
с. Веселівка 328 7 
с. Лішня 453 12 
с. Великі Млинівці 1115 2 
с. Підлісці 957 1 
с. Чугалі 303 7 
с. Бонівка 572 1 
с. Зеблози 162 1 
с. Жолоби 1188 5 
с. Колосова 390 10 
с. Дверець 181 14 
с. Рудка 659 10 
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Великобережецька громада: 
Сільські ради: Великобережецька  (с. Великі Бережці, с. Іква, с. Малі Бережці, с. Хотівка),  
Гаївська  (с. Гаї, с. Града, с. Діброва, с. Кімнатка), Крижівська  (с. Крижі, с. Мисики), Дунаївська  
(с. Дунаїв, с. Богданівка, с. Куликів, с. Савчиці). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 13 сіл. 
Центр громади: с. Великі Бережці 
Населення: 7620 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Великі Бережці 2078 - 
с. Іква 561 4.9 
с. Малі Бережці 389 2.4 
с. Готівка 148 8.5 
с. Гаї 387 8.6 
с. Града 578 5.1 
с. Діброва 160 17.6 (об’їзд) 
с. Кімнатка 861 8.8 
с. Крижі 699 13.4 
с. Мисики 163 7.3 
с. Дунаїв 523 8.4 
с. Богданівна 424 9.5 
с. Куликів 405 5.9 
с. Савчиці 392 10.8 (об’їзд) 

 
Горинська громада: 
Сільські ради: Горинська  (с. Горинка, с. Духів, с. Кушлин), Плосківська  (с. Плоске,  
с. Підлісне), Шпиколосівська  (с. Шпиколоси). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 6 сіл. 
Центр громади: с. Горинка 
Населення: 3659 
 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Горинка 1442 - 
с. Духів 189 3.5 
с. Куш лин 847 4.6 
с. Плоске 508 10.0 
с. Підлісне 216 12.2 
с. Шпиколоси 475 9.0 
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Почаївський район 
 

Почаївська громада:  
м. Почаїв, с. Затишшя, 
Сільські ради:  Будківська  (с. Будки, с. Валигори, с. Комарівка), Старопочаївська  
(с. Старий Почаїв), Лідихівська  (с. Лідихів), Лосятинська  (с. Лосятин, с. Борщівка), Попівецька  
(с. Попівці, с. Весела, с. Новий Кокорів, с. Старий Кокорів),  Старотаразька  (с. Старий Тараж, с. 
Комарин). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: м. Почаїв та 14 сіл. 
Центр громади: м. Почаїв 
Населення: 20000 
 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
м. Почаїв 8500 - 
с. Затишшя 286 3.5 
с. Будки 1120 8.0 
с. Вали гори 247 11.0 
с. Комарівка 898 15.0 
с. Старий Почаїв 1697 3.0 
с. Лідитів 2417 8.4 
с. Лосятин 1559 4.4 
с. Бортівка 227 7.0 
с. Попівці 378 15.0 
с. Весела 225 4.4 
с. Новий Кокорів 502 17.0 
с. Старий Кокорів 361 13.5 
с. Старий Тараж 1068 9.0 
с. Комарин 515 11.0 
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Розтоцька громада:  
Сільські ради: Розтоцька  (с.Розтоки), Лопушненська  (с.Лопушне, с. Крутнів, с. Раславка), 
Ридомильська  (с. Ридомиль), Великогорянська  (с. Велика Горянка, с. Волиця, с. Мала Горянка). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 8 сіл. 
Центр громади: с. Розтоки 
Населення: 5740 
 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
 

с.Розтоки 1142 - 
с.Лопушне 783 6.0 
с. Крутнів 638 11.4 
с. Рас лавка 434 4.0 
с. Ридомиль 1957 8.0 
с. Велика Горянка 444 7.0 
с. Волиця 143 5.5 
с. Мала Горянка 199 9.6 

 
Очікувані зміни при проведенні адміністративно-територіальної реформи 

 
• Сільські ради: Башуківська  (с Башуки, с Новий Олексинець) та Староолексинецька  

(с Старий Олексинець, с Івання) перейдуть до Залозецького району (сучасний 
Зборівський район). 

• Катеринівська сільська рада  (с Катеринівка, с Іванківці, с Рибча) перейде до 
Людовищенської громади Шумського району. 

• Сільські ради: Млиновецька  (с.Млинівці, с Бакоти, с Хотовиця) та Устечківська  
(с.Устечко, с Очеретне) приєднаються до Раковецької громади Вишнівецького району. 
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Схема розташування змодельованих громад Кременецького району 
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3. Шумський район 

3.1.  Історія Шумського району 

 

 

Територія Шумщини належить до історичної області — Волинь. 

Шумщина — давнє етнічно-територіальне утворення в басейні 

ріки Вілія (в її верхній і середній течії). З плином віків вона змінювала 

свої обриси, площу і навіть назви, проте завжди існувала в певній чи то 

в офіційно затвердженій, або і в невидимій, самим життям народу 

відшліфованій формі. 

Доісторична археологія на Шумщині представлена пам'ятками 

палеоліту і неоліту, трипільської культури і скіфської доби, знахідками 

римської доби і ранньослов'янських культур. 

Шумський район: з середини ХІІ ст.— Шумська волость, в 

1212-1228 р.р.- Шумське князівство, в 1795-1917 р.р. - Шумська і 

Дедеркальська волості Кременецького повіту (уєзда), в 1921-39 р.р. - 

Шумська і Дедеркальська гміни Кременецького повіту, 3 1940 - 

Шумський район. В 12-13 ст. основні історичні згадки в основному про м. Шумськ. 1241 р. військо 

хана Батия не змогло взяти розташованих на Ш. фортець Данилів та Стіжок. 1366 року Ш. 

відійшла до Великого кн. Литовського. 1513 р. більшість іі тер. була надана роду Боговитинів у 

власності .яких перебувала до 1605р. Крім того пн.зах частина перебувала у володінні 

Четвертинських, а пн-східна (т.зв. - Суразька маєтність) з 1583р - до князів Острозьких. Прибутки 

від останньої до речі йшли на утримання Острозької академії. 1545р. - перша згадка про більшість 

суч. населених пунктів в матеріалах люстрації Кременецького замку. 1605 - більшість Шумщини 

переходить до роду Малинських 1618 - в с. Рохманів /пригород Шумська/ в маєтку Ірини 

Вишневецької починає роботу одна з перших в Україні друкарень. 1626 р. -Ірина Ярмолинська - 

Боговитина будує в с. Загайці храм фортецю св. Івана Милостивого. 1648 року - ряд населених 

пунктів знищено внаслідок Визвольної війни. 1715 - в Шумську будується кам’яний костьол. 1750 

р. - Шумщина переходить до кн. Радзивилів. 1793р - Ш. входить до складу Російської імперії 1831- 

Шумські поляки активно підтримують повстання, за що їх маєтьки конфісковано. 1914-18 р.р. - Ш 

- прифронтова зона. 1919 р. - велике протипольське повстання на Ш. Масові репресії з боку 

поляків. 1941-52р.р. - Ш - один з центрів боротьби УПА (Антоновецька республіка, Загаєцькі ліси) 

1987-90 - на Ш. планується побудова великого хімкомбінату, яку зірвали протести місцевої 

громадськості. 
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3.2. ЗАГАЛЬНІ   ВІДОМОСТІ   ПРО ШУМСЬКИЙ  РАЙОН 

Станом на 01.04 2009р. 
 

Площа: 

 

району становить 830 кв. км.   

Відстані: 

 

    відстань від райцентру до Тернополя 
 - шосейною дорогою  -     105  км 
 

Кордони: 

 

Район межує з Лановецьким, Кременецьким, 
Збаразьким   районами  області, Рівненською та 
Хмельницькою областями. 
 

Адміністративно-
територіальні 
одиниці 
(кількість): 
 

 
 

міст 1 
с і л 59 

Кількість рад: 
- районна 1 
- міська 1 
- сільських 32 

Назви місцевих рад: 
Шумська міська рада (м.Шумськ); 
Сільські ради:  

Андрушівська  (с Андрушівка,с Кутянка,с 
Переморівка,с Руська Гута),Боложівська  
(с.Боложівка), Биковецька  (с Биківці), Бриківська  (с 
Бриків,с Коновиця), Васьковецька   
(с Васьківці, с Кути, с Малі Садки), 
Великодедеркальська  (с Великі Дедеркали, 
с.Вовківці, с Малі Дедеркали), 
Великозагайцівська  (с Великі Загайці, с Малі 
Загайці, с Тури), Вілійська  (с Вілія, с 
Новосілка, с Тетильківці), Жолобківська  (с 
Жолобки), Залісцівська  (с Залісці, с Забара), 
Іловицька  (с Велика Іловиця, с Антонівці, с 
Мала Іловиця), Кордишівська  (с Кордишів, с 
Круголець, с Мирове), Літовищенська  
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(с.Літовище, с Сошище), Людвищенська  (с 
Людвище), Матвіївська  (с Матвіївці, с. 
Гриньківці), Мізюринська  (с Мізюринці), 
Онишковецька  (с Онишківці), Підгаєцька  (с. 
Підгайці, с Вербиця, с Кудлаївка), Піщатинська  
(с Піщатинці), Потуторівська  (с.Потуторів), 
Радошівська  (с Радошівка), Рохманівська  (с 
Рохманів, с Залужжя, с Обич), Садківська  (с 
Садки), Соснівська  (с Соснівка, с Бірки), 
Стіжоцька  (с Стіжок), Суразька   
(с Сураж, с Ходаки), Темногаєцька  (с 
Темногайці), Тилявська  (с Тилявка, с Башківці, 
с. Одерадівка), Угорська (с Угорськ), 
Цеценівська  (с Цеценівка), Шкроботівська  
(с.Шкроботівка), Шумбарська  (с Шумбар, с 
Новостав). 
 

Органи місцевого 
самоврядування: 

 

 
Всього рад    34 в них депутатів   555 чол. 

Районна    1                                46  чол. 
Міських   1                                               30 чол. 
Сільських 32                 479 чол. 

 
 

Населення: 

 
 

Всього  - 34591 чол., 3,2 % від населення області 

 у тому числі: 

міського   5212 чол.,           15,5 % 
сільського 29379чол.,           84,5 % 
чоловіків             16205 чол.,           46,8 % 
жінок  18422 чол.,           53,2 % 
пенсіонерів        11,0 тис. чол.    
За віком – 8900 чол. (80,9%),   
за інвалідністю – 1500  чол. ( 13,6 %) 
дітей, позбавлених батьківського піклування 72 чол,           
з них сиріт – 9. 

Багатодітних сімей 456, в них дітей 1590 чол. 
Інвалідів – 2253 чол. 
 
Щільність населення – 43 чол. на 1 кв.км 
Народжуваність (на 1000 осіб)          10.7  чол. 
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Зайнятість населення:     (попередні дані) 

На  підприємствах району працює 8579 чол. 
У промисловості    728 чол.   
у сільському господарстві   3917 чол.   
у торгівлі     177 чол.  
у будівництві    863 чол.  
у невиробничій сфері 2684 чол.  
кількість зареєстрованих безробітних     1738 чол.    

 
 
Промисловий 
комплекс: 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Назва 
підприємства  

Вид продукції  

1 Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Сегеш-
Україна” 

Швейні вироби, 
спецодяг   

2 Дочірнє підприємство 
„Шумський торфозавод” 

Торф’яні брикети   

3 Відкрите акціонерне 
товариство „Шумський 
маслозавод” 

Масло тваринне, 
молоко, сметана, 
сир 
кисломолочний, 
казеїн технічний    

4 Приватний підприємець  
Ліпітан А.С. 

Хліб і 
хлібобулочні 
вироби  

5 Приватний підприємець  
Шевчук В.В. 

Хліб і 
хлібобулочні 
вироби 

Агропромисло
вий комплекс: 

 
 

Кількість сільськогосподарських підприємств - 21  
Площа сільгоспугідь (по всіх 
товаровиробниках, включаючи 
підсобні господарства)  

56645,95 га 

ріллі    40395,08 га 
пасовищ   13 767,44га 
лісовий фонд  21006,9га 
сади  560,49 га 
Структура сільськогосподарського виробництва  
рослинництва     59 % 
тваринництва   
  

  41 % 
 

Транспортний 
комплекс та 
зв'язок: 

 

  Транспортна мережа загального користування 
  експлуатаційна довжина (км): 
     
автомобільних доріг  541,2  
з твердим покриттям  303,6 
ґрунтових доріг   237,6 
Питома вага автомобільних 
доріг з твердим покриттям 

 
56% 

Кількість мостів 36 
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Торгівля і 
сфера послуг: 

 
 

 
кількість магазинів   258 
в т.ч.  райСТ    10 
кількість підприємств побуту  7 
кількість їдалень, кафе, ресторанів  
( з них  - 2 ресторани)   

23  
 

Освіта: 

 

Освітні заклади: кількість в них 
навчається 

(учнів): 
загальноосвітні 
школи:   

45 
             

4155 

І-ІІІ ступенів  10  2124 
І-ІІ ступенів    22  1736 
І ступеня    12 198 
ліцеїв     1  97 
Д Ю С Ш   1  286 
профтехучилища     1  319 
позашкільні  
виховні закладів   

  
1 

 
706 

Аварійних шкіл -     1 (Цеценівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Охорона 
здоров'я: 

 

Всього медичних закладів  60 
лікарень 2  
в них ліжок   235  
поліклінік   2 
фельдшерсько акушерських 
пунктів 

 
55  

кількість медичних працівників 653  чол. 
з них з вищою освітою  74 чол. 
Кількість закладів в стадії 
будівництва 

 
1 

Кількість котелень 2 
   

Культура: 

 

Всього закладів культури 90 
будинків культури  9 
клубів    33 
музеїв    2 
пам’ятників історії та культури 82 
бібліотек    44 
шкіл мистецтв 2 
кількість колективів 
самодіяльної творчості, які 
носять звання “народного” 

 
 
8 

кількість працівників культури
   

181 
 
 
  



 33

Спорт: 

 
 

стадіонів    1 
футбольних полів  8 
спортивних залів  24 
спортивних секцій  68 
стрілецьких тирів 
    

7 
 

Релігія: 

 
 

кількість зареєстрованих громад        73 
1. УАПЦ                                    6 
2. УПЦ КП                                 6 
3. УПЦ                                      45 
4. РКЦ                                        1 
5. ХВЄ  11 
6. АСД                                        1 
7. Світло життя               1 
8. ГКЦ                1 
9. Живи за Біблією 1 

Релігійна ситуація в районі контрольована з 
окремими осередками міжконфесійного 
протистояння. 
 

Фінансова сфера 
 

- власні доходи – 1928,5 тис. грн.  
- дотація з державного бюджету – 9428,7 тис. грн.   
- субвенції – 4315,9 тис. грн. 
- всього доходів:  

загальний фонд – 1688,0 тис. грн. 
спеціальний фонд – 1282,2 тис. грн.  

- видатки – 20296,5 тис. грн. 
- фінансування соціально-культурних закладів,  
установ та заходів: 

- освіти                              - 7936,5 тис. грн. 
- охорони здоров’я          - 3372,8 тис. грн. 

         - культури                        -  838,3 тис. грн 

Основні показники 
програми 
економічного і 
соціального 
розвитку району 
на 2009 рік 

 
 

Виробництво основних видів с/г продукції 
всіма  категоріями господарств : 
- зернових                               49002 тонн 
- цукрових буряків                 64500 тонн 
-  картоплі                               55020тонн 
- овочів                                    8140 тонн  
- м’яса в живій вазі                 2150 тонн 
- молока                                   27725 тонн 
- яєць                                        8880 шт. 
Роздрібний товарооборот, включаючи 
громадське харчування – 38,5 млн. грн. 
Обсяг реалізації платних послуг – 9,1 млн. грн.  
 

 
  
 



 34

Пам’ятки містобудування і архітектури національного значення внесені 
 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 

м.Шумськ 
174 Спасо-Преображенськацерква 

(мур.)  
1637-1715 рр. �ул..Українська, 13  

175 Дзвiниця Спасо-
Преображенської церкви (мур.)  

к.18 ст. �ул..Українська, 13  

Шумський район 
176 Монастир Св.Iоанна 

Милостивого (мур.)  
1637 р. с.Малi Загайцi  

177 Церква Св.Iоанна Милостивого 
(мур.)  

1623 р. с.Малi Загайцi  

178 Корпус келiй (мур.)  18 ст. с.Малi Загайцi  
179 Церква Св.Михаїла (дер.)  1786-1865 рр. с.Новостав  
180 Дзвiниця церкви Св.Михаїла 

(дер.)  
1865 р. с.Новостав  

 
Пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення 

1 Церква Св.Миколая(дер.) 1899р. с.Андрушівка 
2 Церква Св.Михаїла(дер.) 1635р. с.Байківці 
3 Церква Різдва Богородиці(мур.) 1907р. с.Биківці 
4 Церква Св.Покрови(мур.) 1909р. с.Боложівка 
5 Церква Іоанна Богослова(мур.) 1936р. с.Васьківці 
6 Церква(мур.) 17ст. с.Великі Дедеркали 
7 Монастир (мур.) 17ст. с.Великі Дедеркали 
8 Церква Вознесіння(дер.) 19ст. с.Великі Дедеркали 
9 Церква 19ст. с.Великі Загайці 
10 Церква(дер.) 1705р. с.Великі Загайці 
11 Церква(мур.) 1906р. с.Великі Садки 
12 Церква(мур.) 18ст. с.Виківці 
13 Церква(мур.) 1797р. с.Вілія 
14 Дзвіниця(мур.) 1797р. с.Вілія 
15 Церква(дер.) 1703р. с.Вовківці 
16 Церква Св.Миколая(дер.) 1908р. с.Гринківці 
17 Церква Покрови(мур.) 1909р. с.Залісці 
18 Дзвіниця Покровської церкви(дер.) 17ст. с.Кордишів 
19 Церква Св. Покрови(мур.) 1730р. с.Кордишів 
20 Церква Казанська(дер.) 1935-1937рр. с.Малі Дедеркали 
21 Церква Св.Миколая(дер.) 1790р. с.Малі Садки 
22 Церква Св. Покрови(мур.) 19ст. с.Матвіївці 
23 Церква(мур.) 1927р. с.Матвіївці 
24 Церква Св.Михаїля(дер.) 1927р. с.Мирове 
25 Дзвіниця церкви Св.Михаїла(дер.) 1927р. с.Мирове 
26 Млин(мур.) 19ст. с.Новостав 
27 Церква Покрови(дер.) 1753р. с.Перемирівка 
28 Церква Св.Миколая(дер.) 1882р. с.Підгайці 
29 Церква Різдва Богородиці(мур.) 1938р. с.Піщатинці 
30 Церква Покрови(мур.) 1779р. с.Потуторів 
31 Церква Св.Трійці(дер.) 1730р. с.Рохманів 
32 Церква Преображення(мур.) 1896р. с.Стіжок 
33 Церква 1551р. с.Стіжок 
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34 Церква Різдва Богородиці(мур.) 1730р. с.Сураж 
35 Церква(дер.) 19ст. с.Темногайці 
36 Церква(мур.) 1938р. с.Тетильківці 
37 Церква Воздвиження Чеесного 

Хреста(мур.) 
1905р. с.Тилявка 

38 Церква(мур.) 1926р. с.Угорськ 
39 Церква Св.Дмитрія(дер.) 1864р. с.Шкроботівка 

 
 

Природні заповідники, заказники, парки та пам’ятки природи Шумського району 
 

№ 
п/п 

Назва території або 
об’єкта природно-
заповідного фонду 

Категорія Площа, га Рік створення 

ЗАКАЗНИКИ 
1. Суразька дача Лісовий 3864.0 1978 
2. Довжоцький Ботанічний 105.0 1987 
3. Рохманівський бобрів гай Загальнозоологічний 15.0 1994 
4. Солов’їний гай Орнітологічний 6.60 1994 
5. Цеценівський Ботанічний 58.0 1977 
6. Цеценівський бобрів гай Загальнозоологічний 18.0 1994 
7. Стіжоцькі чорниці №2 Ботанічний 41.0 1990 
8. Стіжоцькі чорниці №1 Ботанічний 61.0 1990 
9. Зелений дуб-2 Загальнозоологічний 518.0 1986 
10. Котячин-Биківці Загальнозоологічний 178.0 1986 
11. Людвище Загальнозоологічний 2080.0 1986 
12. Волинський Загальнозоологічний 689.0 1986 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ 
13. Сосна звичайна Ботанічна 0.010 1994 
14. Сосна Лесі Українки Ботанічна 0.050 1977 
15. Модрина європейська Ботанічна 0.010 1994 
16. Дуб Суразький Ботанічна 0.020 1990 
17. Дуби Тараса Шевченка Ботанічна 0.020 1977 
18. Діброва Зелений дуб Ботанічна 4.50 1981 
19. Платан лондонський Ботанічна 0.030 1977 
20. Дуб звичайний Ботанічна 0.010 1994 
21. Антонівецький сосняк Ботанічна 13.00 1994 
22. Гора Червоний камінь Геологічна 2.00 1977 
23. Гора Пустельна Геологічна 2.00 1977 
24. Гора Уніяс Геологічна 6.30 1984 
25. Данилова гора Геологічна 11.20 1977 
26. Стіжоцький сосняк Ботанічна 23.00 1990 
27. Гора Стіжок Геологічна 9.80 1977 
ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА 
28. Бобрів гай  43.00 1990 
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3.3. Адміністративно –територіальна реформа Шумського району 

 
 Детальний аналіз географічних, демографічних та соціально-економічних показників 

Шумського району та його населених пунктів виявив можливість створення на його сучасній 

території двох районів – Шумського та Великодедеркальського. Це зумовлено крайнім південно-

східним розташуванням районного центру та історичним існуванням Великодедеркальського 

району (1938-1941р.р. та 1945-1960 р.р.) . Основну проблему, яку доведеться вирішувати при 

такому варіанті адміністративно-територіальної реформи – це покращення транспортної, 

комунальної та соціально-економічної інфраструктури с. Великі Дедеркали. 

 Необхідність приєднання Катеринівської сільської ради до Людовищенської громади, 

зумовлюється її географічним положенням – наближенням до центру цієї громади та віддаленістю 

від центру Кременецького району. 

 Однією із складових АТР є необхідність прокладення доріг із деяких сіл до центру громад, 

що дасть змогу скоротити відстань до 12 км.  

 При проведенні круглого столу в м. Шумськ представники району висловили пропозицію 

приєднати с. Жолобки до Угорської громади. Дана пропозиція може розглядатися як один із 

варіантів адміністративно-територіального реформування Шумського району. 
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Шумський район 
 

Шумська громада: 
м. Шумськ. 
Сільські ради: Онишковецька  (с. Онишківці), Андрушівська  (с. Андрушівка,с. Кутянка,  
с. Переморівка, с. Руська Гута), Васьковецька  (с. Васьківці, с. Кути, с. Малі Садки), Суразька  (с. 
Сураж, с. Ходаки), Рохманівська  (с. Рохманів, с. Залужжя, с. Обич), Бриківська  (с. Бриків, с. 
Коновиця), Боложівська  (с. Боложівка), Кордишівська   
(с. Кордишів, с. Круголець, с. Мирове). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: м. Шумськ та 19 сіл. 
Центр громади: м. Шумськ 
Населення: 15388 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
м. Шумськ 5202 - 
с. Онишківці 637 2 
с. Андрушівка 318 18 
с. Кутянка 204 13 
с. Переморівка 177 20 
с. Руська Гута 279 18 
с. Васьківці 815 2 
с. Кути 553 10 
с. Малі Садки 373 8 
с. Сураж 1373 7 
с. Ходаки 403 10 
с. Рохманів 747 3 
с. Залужжя 362 5 
с. Обич 788 9 
с. Бриків 941 3 
с. Коновиця 107 5 
с. Боложівка 852 10 
с. Кордишів 528 7 
с. Круголець 294 4 
с. Мирове        435                 6 
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Угорська громада: 
Сільські ради: Угорська (с. Угорськ),  Іловицька  (с. Велика Іловиця, с. Антонівці, 
 с. Мала Іловиця), Стіжоцька  (с. Стіжок), Літовищенська  (с. Літовище, с. Сошище), Залісцівська  
(с. Залісці, с. Забара), Тилявська  (с. Тилявка, с. Башківці, с. Одерадівка).  
 
Адміністративно-територіальний устрій: 12 сіл. 
Центр громади: с. Угорськ 
Населення: 3651 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Угорськ 603 - 
с. Велика Іловиця 323 18.9 (об’їзд) 
с. Антонівці 13 12.8 
с. Мала Іловиця 225 17.2 (об’їзд) 
с. Стіжок 390 7.3 
с. Літовище 382 28 (об’їзд) 
с. Сошище 168 30 (об’їзд) 
с. Залісці 766 16.2 (об’їзд) 
с. Забара 111 16.2 (об’їзд) 
с. Тилявка 415 2.7 
с. Башківці 186 6.2 
с. Одерадівка 67 5.8 

 
Людовищенська громада: 
Сільські ради: Людвищенська  (с. Людвище), Жолобківська  (с. Жолобки), Соснівська   
(с. Соснівка, с. Бірки), Вілійська  (с. Вілія, с. Новосілка, с. Тетильківці), Катеринівська   
(с. Катеринівка, с. Іванківці, с. Рибча). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 10 сіл. 
Центр громади: с. Людвище 
Населення: 4219 
 
  

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Людвище 813 - 
с. Жолобки 450 32 (об’їзд) 
с. Соснівка 485 9.6 
с. Бірки 431 12 
с. Вілія 510 6.2 
с. Новосілка 79 10 
с. Тетильківці 565 7.2 
с. Катеринівка 400 31 (об’їзд) 
с.Іванківці 387 34 (об’їзд) 
с.Рибча 99 28(об’їзд)  
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Великодедеркальський район 

 
Великозагайцівська громада: 
Сільські ради: Темногаєцька  (с. Темногайці), Цеценівська  (с. Цеценівка), Шумбарська  (с. 
Шумбар, с. Новостав),  Підгаєцька  (с. Підгайці, с. Вербиця, с. Кудлаївка), Піщатинська  (с. 
Піщатинці), Матвіївська  (с. Матвіївці, с. Гриньківці), Великозагайцівська  (с. Великі Загайці, с. 
Малі Загайці, с. Тури). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 12 сіл. 
Центр громади: с. Великі Загайці 
Населення: 6092 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Великі Загайці 664 - 
с. Малі Загайці 195 2.6 
с. Тури 34 6 
с. Темногайці 619 4.7 
с. Цеценівка 1032 10 
с. Шумбар 752 5 
с. Новостав 620 26 (об’їзд) 
с. Підгайці 485 15 
с. Вербиця 0 11.6 
с. Кудлаївка 220 17 
с. Піщатинці 559 18 
с. Матвіївці 645 7 
с. Гриньківці 267 10 
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Великодедеркальська громада: 
Сільські ради: Великодедеркальська  (с. Великі Дедеркали, с. Вовківці, с. Малі Дедеркали), 
Биковецька  (с. Биківці), Потуторівська  (с. Потуторів), Садківська   
(с. Садки), Шкроботівська  (с. Шкроботівка), Мізюринська  (с. Мізюринці), Радошівська  (с. 
Радошівка) 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 9 сіл. 
Центр громади: с. Великі Дедеркали 
Населення: 5097 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Великі Дедеркали 1118 - 
с. Вовківці 421 2 
с. Малі Дедеркали 613 2 
с. Биківці 709 10 
с. Потуторів 497 13 
с. Садки 512 6.3 
с. Шкроботівка 581 6 
с. Мізюринці 287 6.6 
с. Радошівка 359 9.8 

 
 
 
 

Очікувані зміни при проведенні адміністративно-територіальної реформи 
 
 
Катеринівська сільська рада  (с Катеринівка, с Іванківці, с Рибча) приєднається до 
Людовищенської громади Шумського району. 
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Схема розташування змодельованих громад Шумського району 
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4. Збаразький район 
4.1. Історія Збаразького району 

 

Від кінця 10 століття до 1349 року територія сучасного 

3баразького району належала до Київської Русі та Галицько-Волинської 

держави. В 2-ій половині 14 століття захопила Литва; від середини 15 до 

кінця 16 ст. існувало васальне від Литви і Польщі Збаразьке князівство, 

яке згодом стало волостю в Кременецькому повіті Волинського 

воєводства Речі Посполитої. 

1773—1918 р.р. територія Збаражчини, за винятком 

Вишнівецької округи, входила до Австрії (від 1869 — Австро-Угор-

щина). Вишнівеччина від 1795р. належала Росії. Від листопада 1918 р. 

до липня 1919 р. Збаразький повіт входив до ЗУНР. 1920—1939 р.р. 

належав до Волинського і Тернопільського воєводств Польщі, 1939—

1991 — УРСР. 

Під час Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького козацьке військо 

воювало на Збаражчині 1648, 1649, 1651, 1655 і 1657 роки. 
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4.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  ПРО ЗБАРАЗЬКИЙ  РАЙОН 
(станом на 01.01.2009) 

Площа: 

 

863 кв. км.,  
що становить 6, 5 %  від території області                             
займає 5 місце серед  районів 
 

Відстані: 

 

відстань від  райцентру до Тернополя 
шосейною  дорогою - 24 км 
залізницею            -     22 км 

Кордони: 

 

район  межує з Тернопільським, Підволочиським, 
Ланівецьким, Шумським, Кременецьким,  
Зборівським районами області. 
 

Адміністративно-
територіальні одиниці 

(кількість): 
 

 
 

-  міст                                      -   1 
-  селищ міського типу         -    1 
-  с і л                                      -   73 
-  хуторів                                -   68 

Назви місцевих рад: 
 Збаразька міська рада (м.Збараж); 
 Вишнівецька селищна рада (смт.Вишнівець, 
с.Загороддя); 
 Сільські ради:  

Базаринська (с. Базаринці, с. Малий Глибочок, 
с.Тарасівка, с.Чорний Ліс), Бодаківська  (с. Бодак), 
Бутинська  (с.Бутин), Великовікнинська  (с. Великі 
Вікнини, с. Котюжини, с. Малі Вікнини), 
Великокунинецька  (с.Великий Кунинець, с. Малий 
Кунинець), Вищелуб'янська  (с. Вищі Луб'янки, с. 
Новий Роговець), Гніздичненська  (с. Гніздичне, с. 
Хоми, с. Чеснівський Раковець), Дзвинячанська  (с. 
Дзвиняча), Доброводівська  (с.Доброводи), 
Добромірківська  (с.Добромірка), Залісецька  
(с.Залісці), Залужанська  (с.Залужжя, с. Івашківці, с. 
Ліски), Зарубинська  (с.Зарубинці), Зарудянська  (с. 
Заруддя, с. Витківці, с.Олишківці), Іванчанська  (с. 
Іванчани, с. Мала Березовиця), Капустинська  (с. 
Капустинці, с. Зарудечко, с.Капустинський Ліс, с. 
Мусорівці), Киданецька  (с.Киданці), Кобильська  
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(с.Кобилля), Колодненська  (с. Колодне, с. Болязуби, 
с. Глинчуки), Коханівська  (с. Коханівка, с. Гнидава, 
с. Діброва), Красносільська  (с.Красносільці, с. 
Розношинці), Кретівська  (с. Кретівці, с.Грицівці), 
Лозівська  (с. Лози, с.Кривчики), Максимівська  
(с.Максимівка, с. Гори-Стрийовецькі, с. Чагарі-
Збаразькі), Нижчелуб'янська (с. Нижчі Луб’янки), 
Новиківська  (с. Новики, с.Опрілівці, с. Чумалі), 
Охримівська  (с. Охримівці), Раковецька  (с. 
Раковець, с. Зашляхом), Романовоселівська  (с. 
Романове село), Синявська  (с.Синява, с. Синягівка), 
Старозбаразька  (с. Старий Збараж, с. Верняки), 
Старовишнівецька  (с. Старий Вишнівець, 
с.Кинахівці, с. Мишківці, с. Поляни, с. Федьківці), 
Стриївська  (с.Стриївка, с. Травневе), Черниховецька  
(с. Чернихівці), Шилівська  (с. Шили, с. Діброва), 
Шимковецька  (с. Шимківці, с.Решнівка). 
 

Органи місцевого 
самоврядування: 

 

Всього рад              - 39          
  в них депутатів     - 662 чол. 
з  них :  районна     -1                                - 76 
міських      -1                                             - 36 
селищних   -1                                            - 25 
сільських    -36                                          - 525 
          

 Населення: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всього 59 219 чол., 3,11 % до населення області 
        серед районів області 

у тому числі:            
- міського            17 291 чол.,  29,2% 
- сільського         41 928 чол.,  70,8%  
- чоловіків           26 655 чол.,  45,1% 
- жінок                 32564 чол.,  54,9% 
-  пенсіонерів – 16 838 чол., 28,4 %  
з них: 
- за  віком 13 491 чол. (80,1%),  
- за  інвалідністю 2115 чол. (12,6%),  
- дітей-сиріт -  12 чол.,  дітей позбавлених 
батьківського піклування - 59 
- багатодітних сімей  572 сімей, в них дітей 1931 чол. 
- дітей-інвалідів -  246  чол.      
В райцентрі проживає 13 854 чол.,   
Щільність населення на 1 кв. км.   68,5 чол. 
Народжуваність (на 1000 осіб) - 11 чол. 
Природній приріст населення   – -256 чол. 

Зайнятість населення:  
На підприємствах району працює – 7124 чол. 
з них: 
- у промисловості – 1210 чол.,  
- у сільському господарстві – 927 чол.,  
- у торгівлі – 173 чол.,  
- у будівництві – 102 чол.,  
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- у транспорті – 160 чол. 
- у невиробничій сфері – 4552 чол.,  
Кількість зареєстрованих безробітних станом на  
1 січня 2009 року – 2112 чол. 

Промисловий комплекс: 

 

 
№ 
з\п 

Повна назва 
підприємства 

Вид продукції 

1. ДП «Зарубинський 
спиртзавод» 

Спирт харчовий та технічний 

2. ТОВ “Лікеро-горілчаний 
завод “Калганофф” 

Лікеро-горілчані вироби 

3. РайСТ (ОВП) Ковбасні та безалкогольні 
вироби 

4. ТОВ ”Збараж-цукор” Цукор 
5. ПМП “Ливарний завод” Чавунне литво, металовироби 

6. Збаразька ВК №63 Пошиття швейних виробів 

7. ВАТ «Квантор» Вироби з пластмаси 

8. ТОВ “Фарт ЛТД” Переробка м’яса 

9. ТОВ “Агровіта ЛТД” Переробка м’яса 
10. Вишнівецький завод 

будівельних матеріалів 
Виробництво цегли 

11. ТОВ “Горлиця” Хлібобулочні вироби 

12. ТОВ “Група підприємств 
ВВП “Збаразький 
механічний завод” 

Виробництво запасних частин 

13. ТОВ «Берегиня» Переробка м’яса 

14. ТОВ «Еліт плюс К» Ливарне виробництво 

15. ПП МДС «Збаразький 
сир завод» 

Виробництво сиру 

 
 
Місце району серед районів області за 
обсягом промислового виробництва                             - 15           
Кількість підприємств, які мають приріст продукції 
проти відповідного періоду минулого року                  - 8            
Кількість підприємств, де скорочується обсяг 
виробництва                                                                      - 5           
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Агропромисловий 
комплекс: 
 

 

Кількість сільськогосподарських  підприємств       -  78 
 угідь  72 201 га  
 ріллі  32 000 га 

Структура сільськогосподарського виробництва  
(процент валової продукції) 
         рослинництва - 71 % 
            тваринництва  - 29 %  
Основні показники  за рік (т) : 

валовий збір зерна                          - 61075,  
валовий  збір цукрових буряків    - 64879,  
валовий збір картоплі                     - 1 101 
валовий збір овочів                         - 3493,  

Урожайність ( ц/га): 
зернових                                      -   28,2 
цукрових буряків                        -    279 
картоплі                                       -    172 
овочів                                           -    380 

Основні галузі рослинництва : 
- вирощування зерна 
-   вирощування цукрових буряків 
Основна галузь тваринництва :  молочна 

Транспортний комплекс та 
зв'язок: 

 

Транспортна мережа загального користування   
 (експлуатаційна довжина ( км): 
      - залізничних колій        - 26 
      -  автомобільних  доріг   - 374,5 
в тому числі :   
      - з твердим покриттям   - 262,3 
      - ґрунтових доріг           - 112,2 
Питома вага автомобільних доріг з  твердим  покриттям - 
70,1% 
Кількість мостів                  -  53 

Торгівля і сфера послуг: 

 

-  кількість  магазинів  -  275, в т.ч. РайСТ -   36 
-  їх  торгова площа      -   12252 
-  кількість підприємств побуту - 15 
-  кількість їдалень, кафе, ресторанів – 44,  
в т.ч. РайСТ -   1 
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Освіта: 

 

 

Освітні заклади : Кількість в них 
навчається

Вищі учбові заклади І-ІІ рівня 
акредитації 

- - 

Вищі учбові заклади ІІІ-ІV 
рівня акредитації 

- - 

Загальноосвітні школи 55 6622 
    в тому  числі :   

І-ІІІ ступеня 19 4660 
І-ІІ ступеня 20 1525 
початкових 14 156 

Шкіл - інтернатів 1 189 
Гімназій - - 
Ліцеїв   1 92 
ДЮСШ 1 290 
Профтехучилищ 2 762 
Дошкільних закладів 17 825 
Позашкільних виховних 
закладів 

2 в яких 
займається 
924 дітей 

Аварійних шкіл 1  
с. В. Кунинець 

 
101  

Охорона здоров'я: 

 

Всього медичних закладів - 68,  
в тому числі лікарень 3, в них ліжок 285 
поліклінік   3 
фельдшерсько – акушерських  пунктів          52 
сільських лікарських амбулаторій                  13 
Кількість медичних працівників                     926 чол. 
  з них:  з вищою освітою                                 205 чол. 
Кількість закладів   у  стадії  будівництва            1 
Кількість  котелень                                                 1 
 

Культура: 

 

Всього закладів  культури                 - 124 
 в тому числі : 
- будинків культури                           -  17 
- клубів                                                -  43 
- кіноустановок                                   -  35 
- кінотеатрів                                        -   1 
- пам'ятників історії та культури       - 85 
- бібліотек                                            -  62 
- шкіл мистецтв, музичних                -   2 
- кількість колективів самодіяльної творчості, які 
носять звання "народного" - 28 
 - кількість працівників культури      - 275 
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Спорт: 

 

 
 -  стадіонів                                         -  2 
 -  футбольних полів                          -  34 
 -  спортивних залів                            -  28 
 -  спортивних  секцій                        -  47 

Релігія: 

 
 

- кількість діючих церков  91 
- кількість церков, які будуються 2 
- кількість зареєстрованих громад 93 
а саме: 
 Назва Кількість 

діючих церков 
В них 

священнослужителів 
1 УГКЦ 27 15 
2 УАПЦ 1 1 
3 УПЦ КП 34 24 
4 РКЦ 1 1 
5. УПЦ 15 15 
6 ХВЄ 9 9 
7 ЄХБ 2 2 
8 Свідки 

Єгови 
2 2 

9 АСД 2 2 
конфліктів на основі користування храмом громад 
різних конфесій немає. 
 

Фінансова сфера 
 

- власні доходи  4 011,8 тис. грн. 
- дотація з державного бюджету – 14 739,3 тис. грн.  
- субвенції   - 5 225,7  тис. грн.    
всього доходів:  
 - загальний фонд – 23 506,5  тис. грн. 
- спеціальний фонд – 2 604,5 тис. грн.    
- видатки     -  26 111,0 тис. грн.                     
Фінансування соціально-культурних закладів, 
установ та заходів: 
-  освіти                                11 761,5  тис. грн. 
-  охорони здоров'я               5 187,3  тис. грн. 
-  культури                             1 324,1  тис. грн. 
 

Основні показники 
програми економічного і 
соціального розвитку району 
на 2009 рік 

 

Виробництво основних   видів с/г  продукції : 
-  зернових                          -                44,5  тис. тонн 
-  цукрових буряків            -                99,   тис. тонн 
-  картоплі                           -                1,5    тис. тонн 
-  овочів                               -                1,7    тис. тонн 
-  м'яса  в  живій вазі           -                0,7    тис. тонн 
-  молока                               -                1,5    тис. тонн 
-  яєць                                    -                0,39  тис. шт. 
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Пам’ятки містобудування і архітектури національного значення внесені  
до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 

 
Пам’ятка Датування Місцезнаходження 
м.Збараж 
Замок (мур.)  1631 р. вул.Морозенка, 28  
Бернардинський монастир (мур.)  1627 р. вул.Незалежності, 8 
Костел (мур.)  1627 р. вул.Незалежності, 8 
Келiї (мур.)  1627 р. вул.Незалежності, 8 
Дзвiниця (мур.)  1627 р. вул.Незалежності, 8 
Збаразький район 
Церква Воскресiння Христового (мур.)  1530 р. смт.Вишнiвець  
Палацовий комплекс (мур.)  1640-1720 рр. смт.Вишнiвець  
Палац (мур.)  1720 р. смт.Вишнiвець  
Брами (мур.)  1720 р. смт.Вишнiвець  
Господарськi флiгелi (мур.)  1720 р. смт.Вишнiвець  
Парк  к.18 ст. смт.Вишнiвець  
Спасо-Преображенськацерква (мур.)  1600 р. с.Залужжя  
Церква Св.Миколи та дзвiниця (мур.)  1575 р. с.Залужжя  
Дзвiниця церкви Св.Михаїла (дер.)  18 ст. с.Колодне  
Замок (руїни) (мур.) 14 ст. с.Старий Збараж  

 
Пам’ятки археології національного значення 

№ Пам’ятка Датування Місцезнаходження 
1 Поселення Кобилля-1 римський час, черняхівська 

культура 
с. Кобилля 

 
Історико-культурні заповідники національного значення 

№ Найменування Місцезнаходження (адреса) Дата створення 
1 Державний історико-

архітектурний заповідник у 
м. Збаражі 

м. Збараж 08.02.1994 р. 

 
Пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення 

м. Збараж 
1 Синагога(мур.) 1537р. вул.Шолом Алейхема,17 
2 Млин(мур.) 19ст. вул.Д.Галицького 
3 Воскресенська церква(мур.) 1720р. вул.Грушевського,2 
4 Палац(мур.)  к.19ст. вул.Грушевського,7 
5 Палац(мур.) к.19ст. вул.Грушевського,18 
6 Адміністративний будинок(мур.) 19ст. вул.Незалежності,21 
7 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.Незалежності,25 
8 Будинок товариства “Сокіл”(мур.) п.20ст. вул.Чорновола,3 
9 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,16 
10 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,18 
11 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,20 
12 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,22 
13 Житловий будинок (мур.) 19ст. майдан Франка,24 
14 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,26 
15 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,28 
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16 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,30 
17 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,32 
18 Житловий будинок (мур.) 19ст. майдан Франка,34 
19 Житловий будинок (мур.) к.19ст. майдан Франка,38 
20 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. майдан Франка,40 
21 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. майдан Франка,42 
22 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.Б.Хмельницького,6 
23 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.Б.Хмельницького,10 
24 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.БХмельницького,22 
25 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.БХмельницького,24 
26 Комплекс монастиря 

Тринітаріїв(мур.) 
18ст. вул.Чехова,1 

27 Успенська церква(мур.) п.20ст. вул.Чехова,5 
28 Школа(мур.) п.20ст. вул.Родини Білинських,2 
28 Школа(мур.) 1880р. вул.Шевченка,1 
30 Адміністративний будинок(мур.) к.19ст. вул.Шевченка,2 
31 Житловий будинок (мур.) к.19ст. вул.Шевченка,4 
32 Адміністративний будинок(мур.) 1880р. вул.Шевченка,6 
33 Бойня(мур.) п.20ст. вул.Лугова,2 
Збаразький   район 

34 Млин(мур.) 1905р. смт. Вишнівець 
вул.Ватутіна,4 

35 Воскресенська церква(мур.) 17ст. смт. Вишнівець, вул.Замкова 
36 Житловий будинок (мур.) 1905р. смт. Вишнівець 

вул.Лесі Українки,40 
37 Церква різдва Пресвятої 

Богородиці(дер.) 
18ст. смт. Вишнівець 

38 Церква Св.Трійці(дер.) 1892р. смт. Вишнівець, вул.Троїцька 
39 Монастир Кармелітів(мур.) 18ст. смт. Вишнівець 
40 Церква Св.Михаїла(дер.) 19ст. с.Колодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 51

Природні заповідники, заказники, парки та пам'ятки природи Збаразького району 
 

№ 
п/п 

Назва території або об’єкта 
природно-заповідного фонду 

Категорія Площа, га Рік 
створення 

ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК  
1. Медобори  9516.70 1990 
ЗАКАЗНИКИ 
2. Урочище Колодно №2 Ботанічний 27.90 1994 
3. Урочище Колодно №1 Ботанічний 18.40 1994 
4. Урочище Чарівщина Ботанічний 60.0 1977 
5. Колоденський Ботанічний 41.70 1990 
6. Урочище Пожарниця Ботанічний 64.0 1990 
7. Добриводський Ботанічний 18.50 1983 
8. Кобилівський Загальнозоологічний 1603.0 1990 
9. Малоберезовицько-

Іванчанський 
Загальнозоологічний 2553.0 1990 

ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ 
10. Залісецький яр Геологічна 4.30 1977 
11. Відслонення нижнього 

сармату в Залісцях 
Геологічна 0.50 1977 

12. Яр Жаб'як Геологічна 10.50 1977 
13. Шкільна липа Ботанічна 0.030 1977 
14. Місце знахідок решток 

мамонта 
Геологічна 0.10 1977 

15. Котюжинська ділянка Ботанічна 9.30 1983 
16. Луб'янківська дубина Ботанічна 2.00 1994 
17. Модрина японська в урочищі 

Луб'янки 
Ботанічна 0.80 1977 

18. Модрина японська Ботанічна 0.040 1994 
19. Збаразька ділянка первоцвіту 

весняного 
Ботанічна 1.50 1996 

20. Горіх чорний Ботанічна 0.030 1977 
21. Плейстоценові відклади 

грунтів 
Геологічна 0.10 1983 

22. Біогрупа з 9-х вікових буків Ботанічна 0.20 1994 
23. Гора Бабина Геологічна 7.40 1977 
24. Гора Довбуша Геологічна 19.20 1977 
25. Оприлівські папороті Ботанічна 1.00 1994 
26. Олишковецька ділянка Ботанічна 7.80 1994 
27. Міоценові відклади в 

Добриводах 
Геологічна 0.50 1977 

28. Чумацька ділянка Ботанічна 7.40 1990 
29. Киданецькі скелі Геологічна 1.00 1990 
30. Урочище Провалля Гідрологічна 4.70 1999 
ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
31. Вишнівецький парк  8.00 1990 
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4.3. Адміністративно-територіальна реформа Збаразького району 
 

Аналіз демографічних та соціально-економічних показників Збаразького району та його 

населених пунктів а також їх географічного положення зумовлює необхідність створення на його 

сучасній території двох районів – Збаразького та Вишівецького. Це пояснюється південним 

розташуванням м. Збараж в межах району та віддаленість від нього поселень, що знаходяться на 

півночі району (50 км.). Також приймалось до уваги історичне існування Вишнівецького району 

(1938-1941р.р., 1945-1961р.р ) та наявність в селищі достатньої інфраструктури для утворенням 

його центром району. 

Романовосільська сільська рада знаходиться на крайньому півдні району і є наближеною до 

майбутньої громади Тернопільського району.  

 Снігурівська  сільська рада знаходиться в безпосередній близькості до смт. Вишнівець, що 

зумовлює її включення до Вишнівецької громади.  

 Сільські ради: Млиновецька  (с.Млинівці, с Бакоти, с Хотовиця) та Устечківська (с.Устечко, 

с Очеретне) приєднаються до Раковецької громади Вишнівецького району через географічне 

наближення їх до с. Раковець. 

 Особливу увагу при проведені реформи слід звернути на недостатнє транспортне 

сполучення між селами. 

 Під час проведення круглого столу з представниками Збаразького району були висловлені 

альтернативні варіанти адміністративно-територіального реформування району: 

- центр громади створити не в с. Колодне, а в с.Новики або в с. Добриводи 

- не роз’єднувати села Мусорівці та Красносільці 

- розформувати Раковецьку громаду 

- Романовосільську сільську раду залишити в Збаразькому районі  
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Збаразький район 
 

Збаразька громада: 
м. Збараж. 
Сільські ради: Зарубинська  (с. Зарубинці), Красносільська  (с. Красносільці,  
с. Розношинці), Синявська  (с. Синява, с. Синягівка), Залужанська  (с. Залужжя,  
с. Івашківці, с. Ліски), Базаринська (с. Базаринці, с. Малий Глибочок, с. Тарасівка,  
с. Чорний Ліс), Черниховецька  (с. Чернихівці), Нижчелуб'янська (с. Нижчі Луб’янки), 
Вищелуб'янська  (с. Вищі Луб'янки, с. Новий Роговець), Шилівська  (с. Шили, с. Діброва), 
Старозбаразька  (с. Старий Збараж, с. Верняки). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: м. Збараж та 20 сіл. 
Центр громади: м. Збараж 
Населення: 27962 

 
Населений 
пункт 

 
Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
м. Збараж 17274 - 
с. Зарубинці 634 7 
с. Красносільці 395 14 
с. Розношинці 313 13 
с. Синява 706 8 
с. Синягівка 257 10 
с. Залужжя 1083 2 
с. Івашківці 229 15 
с. Ліски 349 5 
с. Базаринці 627 1 
с. Малий Глибочок 108 6 
с. Тарасівка 322 3 
с. Чорний Ліс 146 10 
с. Чернихівці 1321 7 
с. Нижчі Луб’янки 1358 5 
с. Вищі Луб'янки 944 7 
с. Новий Роговець 473 10 
с. Шили 509 20 
с. Діброва 115 17 
с. Старий Збараж 620 5 
с. Верняки 179 12 
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Стриївська громада: 
Сільські ради: Стриївська  (с. Стриївка, с. Травневе), Кретівська  (с. Кретівці, с. Грицівці), 
Охримівська  (с. Охримівці), Добромірківська  (с. Добромірка), Максимівська   
(с. Максимівка, с. Гори-Стрийовецькі, с. Чагарі-Збаразькі), Киданецька  (с.Киданці). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 10 сіл. 
Центр громади: с. Стриївка 
Населення: 4850 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Стриївка 984 - 
с. Травневе 449 3 
с. Кретівці 301 4 
с. Грицівці 298 3 
с. Охримівці 208 5 
с. Добромірка 512 23 (об’їзд) 
с. Максимівка 877 8.4 
с. Гори-Стрийовецькі 170 9.5 
с. Чагарі-Збаразькі 271 10.7 
с.Киданці 780 6 
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Колодненська громада:  
Сільські ради: Колодненська  (с. Колодне, с. Болязуби, с. Глинчуки), ), Кобильська   
(с. Кобилля), Зарудянська  (с. Заруддя, с. Витківці, с. Олишківці), Іванчанська  
 (с. Іванчани, с. Мала Березовиця), Шимковецька  (с. Шимківці, с. Решнівка), Капустинська  (с. 
Капустинці, с. Зарудечко, с. Капустинський Ліс, с. Мусорівці), Доброводівська  (с. Доброводи), 
Новиківська  (с. Новики, с. Опрілівці, с. Чумалі). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 19 сіл. 
Центр громади: с. Колодне 
Населення: 8611 
 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Колодне 1344 - 
с. Болязуби 443 5 
с. Глинчуки 19 4.4 
с. Кобилля 731 23 (об’їзд) 
с. Заруддя 700 5.6 
с. Витківці 197 8 
с. Олишківці 513 7.3 
с. Іванчани 622 20 (об’їзд) 
с. Мала Березовиця 221 20 (об’їзд) 
с. Шимківці 658 5 
с. Решнівка 368 10.7 
с. Капустинці 205 20 (об’їзд) 
с. Зарудечко 105 22 (об’їзд) 
с. Капустинський Ліс 30 22 (об’їзд) 
с. Мусорівці 195 22 (об’їзд) 
с. Доброводи 1627 17 
с. Новики 367 13 
с. Опрілівці 386 15 
с. Чумалі 240 17 
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Вишнівецький район 
 
 

Вишнівецька громада:  
Вишнівецька селищна рада (смт. Вишнівець, с.Загороддя) 
Сільські ради: Залісецька  (с.Залісці), Великокунинецька  (с.Великий Кунинець, с. Малий 
Кунинець), Дзвинячанська  (с. Дзвиняча), Великовікнинська (с. Великі Вікнини,  
с. Котюжини, с. Малі Вікнини), Лозівська  (с. Лози, с.Кривчики), Бодаківська  (с. Бодаки), 
Бутинська  (с. Бутин), Старовишнівецька  (с. Старий Вишнівець, с.Кинахівці, с. Мишківці, с. 
Поляни, с. Федьківці), Снігурівська  (с. Снігурівка, с. Мала Снігурівка, с. Маневе) 
 
Адміністративно-територіальний устрій:  смт. Вишнівець та 17 сіл. 
Центр громади: смт. Вишнівець 
Населення: 15550 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
смт. Вишнівець 3055 - 
с.Загороддя 395 1 
с.Залісці 1494 15 
с.Великий Кунинець 990 8 
с. Малий Кунинець 237 12 
с. Дзвиняча 903 8 
с. Великі Вікнини 991 13 
с. Котюжини 556 10 
с. Малі Вікнини 462 16 
с. Лози 620 4 
с.Кривчики 730 6.5 
с. Бодаки 1080 6.7 
с. Бутин 609 5.5 
с. Старий Вишнівець 1490 3 
с.Кинахівці 336 6 
с. Мишківці 297 5 
с. Поляни 113 7.4 
с. Федьківці 495 7 
с. Снігурівка 499 13 
с. Мала Снігурівка 262 15 
с. Маневе 368                11 
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Раковецька громада: 
Сільські ради: Раковецька  (с. Раковець, с. Зашляхом), Гніздичненська  (с. Гніздичне,  
с. Хоми, с. Чеснівський Раковець), Коханівська  (с. Коханівка, с. Гнидава, с. Діброва), 
Млиновецька  (с. Млинівці, с. Бакоти, с. Хотовиця), Устечківська  (с. Устечко,  
с. Очеретне). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 13 сіл. 
Центр громади: с. Раковець 
Населення: 5362 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

(км.) 
с. Раковець 741 - 
с. Зашляхом 55 8.4 
с. Гніздичне 1133 13.3 (об’їзд) 
с. Хоми 230 16.2 
с. Чеснівський Раковець 246 15.6 (об’їзд) 
с. Коханівка 287 11.0 
с. Гнидава 322 11.4 
с. Діброва 205 13.6 (об’їзд) 
с. Млинівці 456 22.0 (об’їзд) 
с. Бакоти 276 23 (об’їзд) 
с. Хотовиця 358 24.0 (об’їзд) 
с. Устечко 616 26 (об’їзд) 
с. Очеретне 437 29.0 (об’їзд) 

 
 
 
 

Очікувані зміни при проведенні адміністративно-територіальної реформи 
 

• Романовосільська сільська рада відійде до однієї із громад Тернопільського району. 
• Снігурівська  сільська рада (с Снігурівка, с Мала Снігурівка, с.Маневе) приєднається до 

Вишнівецької громади Вишнівецького району 
• Сільські ради: Млиновецька  (с.Млинівці, с Бакоти, с Хотовиця) та Устечківська  

(с.Устечко, с Очеретне) приєднаються до Раковецької громади Вишнівецького району. 
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Схема розташування змодельованих громад Збаразького району 
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5. Лановецький район 
5.1. Історія Лановецького району 

 

Територія Лановецького району заселена в добу пізнього 

палеоліту (38 тис. р. до Р. Х.). Наприкінці 10 ст. належала до 

Київської Русі, згодом — до Галицько-Волинської держави. 

25 квітня 1512 р. побл. с. Лопушне 25-тис. орда кримського 

хана Менглі-Гірея зазнала поразки в битві з 6-тис. військом гетьмана 

Великого Князівства Литовського К. Острозького. Населення багато 

разів терпіло від нападів турецько-татарських орд, зокрема 1601, 

1618, 1675, 1697 роки, брало участь у національно-визвольній війні 

під проводом Богдана Хмельницького (1648—1657 р.р.). 

Після Андрусівського перемир'я (1667) Лановеччина — під 

впливом Польщі, від 1793 р. належало до Російської імперії. Від 

лютого 1918 року — австро-німецька окупація, згодом територія не 

раз переходила під юрисдикцію польських або радянських властей. 

Від вересня 1920 р. до вересня 1939 р.  належало до Польщі, до 

липня 1941 р. — УРСР, до березня 1944 р. — німецько-нацистська окупація, під час якої спалено 

села Молотків та Осники. 

До 1939 на Лановеччині діяли «Просвіта» (відн. 1990), «Сільський господар», «Рідна 

школа», «Союз українок» та інші товариства. 

Масову колективізацію сільського господарства радянська влада проводила 1940 р., 1946—

1949 р.р. 
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5.2. Загальні відомості про Лановецький район 
(станом на 01.01.2009) 

Площа 

 

становить 632 км², 
що становить 4,5 % від території області, 
займає 15 місце серед районів області. 

 

Відстані: 

 

відстань від райцентру до Тернополя 
шосейною дорогою - 57 км 
залізницею                - 63 км 

Кордони: 

 

Район межує з Підволочиським, Шумським, 
Збаразьким районами Тернопільської області  
та з Хмельницькою областю 

 

Адміністративно-
територіальні одиниці 
(кількість): 
 

 
 

- міст – 1 
- селищ міського типу – 0  
- сіл   – 52 

Назви місцевих рад: 
Лановецька міська рада (м Ланівці, с Волиця, с 
Малі Кусківці, с Оришківці) ; 
Сільські ради:  

Лановецька  
Бережанська (с Бережанка, с Жуківці), Білозірська  
(с Білозірка, с Шушківці), Борщівська  (с. Борщівка), 
Борсуківська  (с Борсуки, с Нападівка, с Синівці), 
Буглівська  (с Буглів, с.Люлинці, с Огризківці), 
Ванжулівська  (с Ванжулів, с Мала Карначівка), 
Великокусковецька  (с Великі Кусківці), 
Вербовецька  (с Вербовець), Верещаківська  
(с.Верещаки,с Коржківці), Вишгородоцька  (с 
Вишгородок, с Соколівка), Влащинецька  (с 
Влащинці), Гриньківська  (с Гриньки, с Грибова, с 
Козачки), Іванковецька  (с Іванківці), Загірцівська  (с 
Загірці, с Михайлівка), Карначівська  (с Карначівка, 
с Шили), Краснолуцька  (с Краснолука), 
Лопушненська  (с Лопушне, с Пахиня), 
Малобілківська  (с Мала Білка,с Велика Білка, с 
Мартишківці), Молотківська  (с Молотків, с 
Осники), Москалівська  (с.Москалівка, с Плиска), 
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Передмірська  (с Передмірка), Печірнянська  
(с.Печірна, с Коростова, с Кутиска), Снігурівська  (с 
Снігурівка, с Мала Снігурівка, с.Маневе), 
Чайчинецька  (с Чайчинці), Юськовецька  (с 
Юськівці), Якимівська  (с.Якимівці, с Татаринці) 
 

Органи місцевого 
самоврядування: 

 

всього рад              – 28, в них депутатів – 519 чол. 
з них: районна       –   1                              –   81 чол. 
 міська                    –   1                              –   30 чол. 
сільських                 – 26                            – 408 чол. 
 

 
Населення: 

 
 

 
Станом на 1.01.2009 року: 
всього – 31097 чол., 3,5 % від населення області,  
   16 місце серед районів області 
 у тому числі: 
- міського      –     8,7 тис.чол., 28,0 % 
- сільського   –   22,4 тис.чол., 72,0 % 
- чоловіків     –   14,3 тис.чол., 46,0 % 
- жінок           –   16,8 тис.чол., 54,0 % 
- пенсіонерів –     9,6 тис.чол., 31,0 %   
з них: 
за віком – 8660 чол. (89,9 %) 
за інвалідністю – 978 чол. (10,1 %) 
- дітей сиріт – 9 чол. 
- дітей, позбавлених батьківського            

піклування – 35 чол. 
- прийомних сімей – 3, в них дітей – 4 чол. 
- багатодітних сімей – 297, в них дітей – 1020 чол. 
- дітей-інвалідів – 141 чол. 
            У райцентрі проживає 8,7 тис.чол., 28,0 % 
Щільність населення на 1 км² – 50 чол. 
Народжуваність (на 1000 осіб) 12 чол.,  
смертність – 18 чол. 
Природній приріст населення – (зменшення) – 205 чол. 
Народилося – 372, померло – 577. 
Зайнятість населення станом на 1.01.2009 року: 
 На підприємствах району працює – 4,3 тис.чол. 
 з них: 
у промисловості                     –   357 чол.   8,3 % 
у сільському господарстві    –   850 чол.   9,9 % 
у торгівлі                                –   104 чол.   2,4 % 
у будівництві                         –   106 чол.   2,5 % 
у транспорті       –    68 чол.   1,6 % 
у невиробничій сфері            –   2792 чол. 65,3 % 
кількість зареєстрованих 
безробітних                             – 1218 чол.   8,0 % 
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Промисловий комплекс: 

 

№
п/п Назва підприємства Вид продукції 

1. ТзОВ “Ланівці-цукор” Цукор-пісок 

2. ТзОВ “Заготзбут” Заготівля і переробка 
м’яса 

3. ТзОВ „Підприємство  
з іноземними 
інвестиціями 
„Інтерпак” 

Пластикова посуда 

4. ТОВ “Ланівці-
асфальтбуд” 

Асфальт 

Місце району серед районів області за обсягом 
промислового виробництва – 5.       
Кількість підприємств, які мають приріст продукції 
проти відповідного періоду минулого року – 2. 
Кількість підприємств, де скорочується обсяг 
виробництва – 2. 
 

Агропромисловий 
комплекс: 
 

 
 

Кількість сільськогосподарських підприємств – 23. 
Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, 
включаючи підсобні господарства) – 51,9 тис.га 
ріллі – 43,3 тис.га 
зрошувальних земель – 0 га 
пасовищ – 6,9 тис.га 
Структура сільськогосподарського виробництва 
(процент валової продукції) 
рослинництва – 59,5 % 
тваринництва – 40,5 % 
Основні показники  станом на 1.01.2009 року (тис.т): 
валовий збір зерна – 76,6 
валовий збір цукрових буряків – 31,7 
Урожайність (ц/га): 
зернових – 38,4 
цукрових буряків – 328,0 
Основні галузі рослинництва: 
вирощування зернових (в т.ч. озимої пшениці) 
вирощування цукрових буряків 
Основна галузь тваринництва: м’ясо – молочне 
виробництво 

Транспортний комплекс 
та зв'язок: 

 

Транспортна мережа загального користування 
експлуатаційна довжина (км): 
залізничних колій     –   32,0 км 
автомобільних доріг – 301,4 км 

в тому числі:  з твердим покриттям – 251,4 км 
  ґрунтових доріг          –   50,0 км 
Питома вага: - автомобільних доріг з твердим 
покриттям – 83,4 % 
 Кількість мостів – 48 
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Торгівля і сфера 
послуг: 

 
 

- кількість магазинів – 252 
        в тому числі СТ – 15 
- їх торгова площа – 11360 м² 
- кількість підприємств побуту – 1 
- кількість їдалень, кафе, ресторанів – 26 
        в тому числі СТ – 4 

 

Освіта: 

 

 

Освітні заклади Кількість В них 
навчається 

Загальноосвітні школи, 
в тому числі: 

- середніх 
- неповних середніх 
- початкових 
- ДЮСШ 
- філія 

профтехучилища 
- дошкільних 

закладів 
- позашкільних 

виховних закладів 
- аварійних шкіл 

36 
 

10 
16 
10 
1 
1 
30 
 
2 
0 

3476 
 

2304 
1073 
99 
521 
360 
917 

 
950 
0 

Кількість шкіл, які будуються: -   0 
Котелень – 28, з яких газифіковано – 22 
Забезпеченість паливом – 375,  
відсотків до потреби 100% 
 

Охорона здоров'я: 
 

 

Всього медичних закладів – 46 
в тому числі: 
лікарень – 1 
в них ліжок – 183 
поліклінік – 1 
фельдшерсько-акушерських пунктів – 34 
амбулаторій – 11 
кількість медичних працівників – 585 чол. 
з них з вищою освітою – 79 чол. 
 кількість закладів в стадії будівництва   -     1 
Кількість котелень          -    1 
Забезпеченість паливом 
Дрова – 20 м3 , відсотків до потреби – 100 %. 
Вугілля – 26 тонн, відсотків до потреби  - 100 %. 
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Культура: 

 

Всього закладів культури – 80 
в тому числі: 
- будинків культури – 11 
- клубів – 22 
- кіноустанов – 5 
- кінотеатрів – 1 
- музеїв – 1 
- пам’ятників історії та культури – 32 
- бібліотек – 43 
- шкіл мистецтв, музичних – 1 
- кількість колективів самодіяльної творчості, які 
носять звання “Народного” – 13 
- кількість працівників культури – 129 
Забезпеченість паливом  
Вугілля – 4,5 т, відсотків до потреби – 19,0 %. 
Дрова – 28 м3 , відсотків до потреби – 56,0 %. 
Кількість закладів культури, забезпечених: 
-    газовим опаленням – 14. 

  -    електричним опаленням – 1 
 
Спорт: 

 
 

 
стадіонів                                  –   0 
футбольних полів         – 21 
спортивних залів          – 15 
спортивних секцій        –   5 
спортивний майданчик із штучним покриттям  –   1 

Релігія: 

 
 

- кількість діючих церков – 79 
- кількість церков, які будуються – 2 
 
а саме:                                     
1. УАПЦ                                    3                                           
2. УПЦ             3                                           
3. УПЦ-КП           45                                          
4. ХВЄ             20                                          
5. ЄХБ             2                                 
6. АСД             1                                            
7. Свідки Єгови            2                                            
8. ХВЄ “Світло Євангелії”      1  
9. Християнська  
церква “Небеса”                      1                                            
10. УГКЦ                                   1                                           
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Фінансова сфера 
 

- власні доходи – 2211,8 тис. грн.  
- дотація з державного бюджету – 9527,7 тис. грн..   
- додаткова дотація з обласного бюджету – 0 тис. грн.  
- інші дотації з державного бюджету – 0 тис. грн. 
- субвенції – 3474,3 тис. грн. 
- всього доходів:  
загальний фонд – 15213,8 тис. грн. 
спеціальний фонд – 481,0 тис. грн.  
- видатки – 17058,1 тис. грн. 
- фінансування соціально-культурних закладів, установ 
та заходів: 
- освіти                              - 7824,6 тис. грн. 
- охорони здоров’я          - 2936,5 тис. грн. 
- культури                        -  613,0 тис. грн. 

Основні показники 
програми економічного 
і соціального розвитку 
району на 2009 рік 

 
 

Виробництво основних видів с/г продукції всіма 
категоріями господарств : 
- зернових                               47300 тонн 
- цукрових буряків                 22500 тонн 
-  картоплі                               34400 тонн 
- овочів                                    6100 тонн  
- м’яса в живій вазі                 3250 тонн 
- молока                                   24500 тонн 
- яєць                                        15100000 шт. 
Роздрібний товарооборот, включаючи громадське 
харчування – 25,3 млн. грн. 
Обсяг реалізації платних послуг – 5,7 млн. грн. 
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Пам’ятки археології національного значення 
№ Пам’ятка Датування Місцезнаходження 
1 Стоянка багатошарова Буглів-5 палеоліт, мезоліт с. Буглів 

 
 

Пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення 
 

м.Ланівці 
1 Покровська церква(мур.) 1816р. м.Ланівці 

Лановецький   район 
2 Церква Св.Юрія(дер.) 16ст. с.Бережанка 
3 Каплиця(дер.) 1850-1970рр. с.Бережанка 
4 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1778р. с.Білка 
5 Церква Св.Михаїла(мур.) 1892р. с.Білозірка 
6 Каплиця(дер.) 19ст. с.Білозірка 
7 Церква Св.Миколая(мур.) 1892р. с.Борсуки 
8 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1894р. с.Борщівка 
9 Церква Св.Михаїла(дер.) 1893р. с.Буглів 
10 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1894р. с.Буглів 
11 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1897р. с.Ванжулів 
12 Каплиця(дер.) 19 ст.  с.Ванжулів 
13 Церква Св.Михаїла(мур.) 1930р. с.Великі Куськівці 
14 Церква Св.Миколая(мур.) 1818р. с.Вербовець 
15 Церква Ікони Казанської Божої 

Матері(дер.) 
1867р. с.Верещаки 

16 Церква Різдва Богородиці(мур.) 1843р. с.Вишгородок 
17 Церква Св.Трійці(мур.) 1751р. с.Вишневе 
18 Церква Св.Михаїла(мур.) 1930р. с.Волиця 
19 Каплиця(мур.) 19ст. с.Волиця 
20 Церква Св.Михаїла(мур.) 1789р. с.Влащинці 
21 Церква Св.Михаїла(мур.) 1762р. с.Грибова 
22 Церква Св.Дмитрія(дер.) 1762р. с.Гриньки 
23 Каплиця(мур.) 1762р. с.Гриньки 
24 Каплиця(мур.) 19ст. с.Бережанка 
25 Церква апостола Іоанна 

Богослова(мур.) 
1874р. с.Жуківці 

26 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1871р. с.Загірці 
27 Церква Покрови(дер.) 1724р. с.Іванківці 
28 Церква Різдва(мур.) 1873р. с.Карначівка 
29 Церква Св.Дмитрія(дер.) 1872р. с.Козачки 
30 Церква Св.Духа(мур.) 1890р. с.Краснолука 
31 Церква Різдва Богородиці(дер.) 1890р. с.Краснолука 
32 Церква Вознесенська(мур.) 1843р. с.Лопушне 
33 Церква Св. Михаїла (мур.) 1892р. с.Люленці 
34 Каплиця церкви Св.Михаїла(мур.) 19ст. с.Люленці 
35 Церква Св.Параскеви(мур.) 1907р. с.Малі Куськівці 
36 Церква Св.Юрія(дер.) 1784р. с.Молотків 
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37 Церква Св.Дмитрія(дер.) 1892р. с.Москалівка 
38 Каплиця(мур.) 19ст. с.Москалівка 
39 Церква Ікони Казанської Божої 

Матері(дер.) 
1742р. с.Нападівка 

40 Церква Воздвиження Чесного 
Хреста(дер.) 

1790р. с.Оршиківці 

41 Церква Параскеви(дер.) 1744р. с.Передмірка 
42 Каплиця(дер.) 19ст. с.Передмірка 
43 Церква Св.Миколая(дер.) 1759р. с.Печірна 
44 Церква Воздвиження Чесного 

Хреста(мур.) 
1750р. с.Плиска 

45 Церква Успення(дер.) 1870р. с.Синівці 
46 Церква Успення(дер.) 1926р. с.Снігурівка 
47 Церква Воздвиження Чесного 

Хреста(мур.) 
1930р. с.Соколівка 

48 Церква Воздвиження Чесного 
Хреста(мур.) 

176р. с.Чайчинці 

49 Церква Різдва Богородиці(мур.) 1776р. с.Шили 
50 Церква Успення (дер.) 1911р. с.Шушківці 
51 Вознесенська церква 1760р. с.Юськівці 
52 Каплиця Вознесенської церкви 1760р. с.Юськівці 
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Природні заповідники, заказники, парки та пам'ятки природи  

 
№ п/п Назва території або 

об’єкта природно-
заповідного фонду 

Категорія Площа, га Рік 
створення

ЗАКАЗНИКИ 
1.  Кіптиха Ботанічний 40.0 1994 
2.  Білозірська заплава 

р.Збруч 
Ботанічний 12.0 1994 

3.  Заплава річки Жирак Ботанічний 7.0 1994 
4.  Вербовецько-Заліський Загальнозоологічний 2699.0 1986 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ 
5.  Чайчинецька бучина Ботанічна 1.90 1977 
6.  Передмірське джерело Гідрологічна 0.020 1994 
7.  Бучина в урочищі 

Братерщина 
Ботанічна 4.00 1990 

8.  
  

Модриново-кленове 
насадження в урочищі 
Братерщина 

Ботанічна 1.60 1977 

9.  Степова ділянка Могила Ботанічна 0.60 1983 
10.  Оришківська ділянка Ботанічна 2.00 1983 
11.  Плейстоценові відклади Геологічна 0.020 1994 
12.  Буглівський стратотип Геологічна 0.10 1983 
13.  Огризківські буки Ботанічна 0.080 1977 
14.  Зелена криниця №1 Гідрологічна 1.00 1983 
15.  Малокусковецька ділянка Ботанічна 2.00 1983 
ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА 
16.  Каленикові гори  18.00 1983 
17.  Березина  21.20 1983 
ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
18.  Залишки старовинного 

парку в с.Бережанка 
 0.50 1994 

ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК 
19.  Лановецький зооботсад  10.00 1996 
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5.3. Адміністративно-територіальна реформа Лановецького району 

 
В результаті аналізу паспортних даних населених пунктів Лановецького району 

оптимальним варіантом є створення в його межах чотирьох громад – Лановецької, Борсуківської, 

Вишгородської та Білозірської. 

Необхідність віднесення Снігурівської сільської ради до Вишнівецької громади 

пояснюється її географічним наближенням до неї. 

При проведенні адміністративно-територіальної реформи в Лановецькому районі, слід 

звернути увагу на необхідність прокладення транспортного сполучення між населеними пунктами 

Білозірської громади.  

Під час проведення круглого столу в м. Ланівці, представники району висловили чітку 

позицію щодо власного варіанту адміністративно-територіального реформування району – 

створити Снігурівську громаду та приєднати її до Лановецького району.  

 
Лановецький район 

 
Лановецька громада: 
Лановецька міська рада (м. Ланівці, с. Волиця, с. Малі Кусківці, с. Оришківці). 
Сільські ради: Якимівська  (с.Якимівці, с. Татаринці), Загірцівська  (с. Загірці,  
с. Михайлівка), Юськовецька  (с. Юськівці), Краснолуцька  (с. Краснолука), Гриньківська  (с. 
Гриньки, с. Грибова, с. Козачки), Бережанська (с. Бережанка, с. Жуківці). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: м. Ланівці та 14 сіл. 
Центр громади: м. Ланівці 
Населення: 14723 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
м. Ланівці 8702 - 
с. Волиця 200 5 
с. Малі Кусківці 193 5 
с. Оришківці 373 6 
с.Якимівці 453 10 
с. Татаринці 461 9 
с. Загірці 439 9 
с. Михайлівка 419 10 
с. Юськівці 981 8 
с. Краснолука 542 5 
с. Гриньки 251 7 
с. Грибова 750 5 
с. Козачки 260 8 
с. Бережанка 457 12 
с. Жуківці 242 18 
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Борсуківська громада:  
Сільські ради: Борсуківська  (с. Борсуки, с. Нападівка, с. Синівці), Борщівська  
 (с. Борщівка), Передмірська  (с. Передмірка), Великокусковецька  (с. Великі Кусківці), 
Чайчинецька  (с. Чайчинці). 
 
Адміністративно-територіальний устрій: 7 сіл. 
Центр громади: с. Борсуки 
Населення: 5261 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Борсуки 881 - 
с. Нападівка 1075 4 
с. Синівці 338 4 
с. Борщівка 1094 4.5 
с. Передмірка 656 9 
с. Великі Кусківці 675 5 
с. Чайчинці 542 12 

 
Вишгородська громада: 
Сільські ради: Вишгородоцька  (с. Вишгородок, с. Соколівка), Вербовецька   
(с. Вербовець), Малобілківська  (с. Мала Білка, с. Велика Білка, с. Мартишківці), Влащинецька  
(с. Влащинці), Карначівська  (с. Карначівка, с. Шили), Лопушненська  
 (с. Лопушне, с. Пахиня), Верещаківська  (с. Верещаки, с. Коржківці), Печірнянська   
(с. Печірна, с. Коростова, с. Кутиска). 
Адміністративно-територіальний устрій: 16 сіл. 
Центр громади: с. Вишгородок 
Населення: 5254 

 
Населений 
пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Вишгородок 621 - 
с. Соколівка 199 4 
с. Вербовець 947 8 
с. Мала Білка 143 7 
с. Велика Білка 162 6.4 
с. Мартишківці 70 8.6 
с. Влащинці 313 4 
с. Карначівка 257 14 
с. Шили 337 10 
с. Лопушне 739 7 
с. Пахиня 144 10 
с. Верещаки 679 5.4 
с. Коржківці 147 5 
с. Печірна 279 5 
с. Коростова 62 6 
с. Кутиска 155 8 

 
 
 



 71

 
Білозірська громада:  
Сільські ради: Білозірська  (с. Білозірка, с. Шушківці), Іванковецька  (с. Іванківці), Молотківська  
(с. Молотків, с. Осники), Ванжулівська  (с. Ванжулів, с. Мала Карначівка), Буглівська  (с. Буглів, с. 
Люлинці, с. Огризківці), Москалівська  (с. Москалівка, с. Плиска)  
 
Адміністративно-територіальний устрій: 12 сіл. 
Центр громади: с. Білозірка 
Населення: 4805 
 

 
Населений пункт 

Кількість 
населення 

Відстань до 
адміністративного 
центру громади 

 
с. Білозірка 965 - 
с. Шушківці 226 3 
с. Іванківці 592 10.4 
с. Молотків 588 8.4 
с. Осники 200 12 
с. Ванжулів 368 22 (об’їзд) 
с. Мала Карначівка 197 32 (об’їзд) 
с. Буглів 343 25 (об’їзд) 
с. Люлинці 259 26 (об’їзд) 
с. Огризківці 261 23 (об’їзд) 
с. Москалівка 549 4 
с. Плиска 257 7 

 
 

Очікувані зміни при проведенні адміністративно-територіальної реформи 
 

• Снігурівська  сільська рада (с Снігурівка, с Мала Снігурівка, с.Маневе) приєднається до 
Вишнівецької громади Вишнівецького району (теперішній Збаразький район) 
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Схема розташування змодельованих громад Лановецького району 
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ВИСНОВКИ 
 

Після здобуття незалежності Україна оголосила курс на створення демократичної держави 

та ринково орієнтованої економіки. Отже, і такі глобальні інструменти, як адміністративний і 

територіальний устрій, мають відповідати новим завданням держави і суспільства.  

Однак тут існує суперечність, конфлікт між проголошеними цілями і тими інструментами, 

які у нас є. У зв'язку з цим багато законів не виконуються, діяльність влади часто неефективна, 

якість державних та муніципальних послуг низька, поглиблюються суперечності між місцевими 

самоврядуванням та виконавчою владою.  

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України по суті залишається апаратом 

обслуговування авторитарної влади та планово-адміністративної економіки, а отже, не відповідає 

завданням ні демократичного суспільства, ні нової держави. І навіть більше, саме такий 

адміністративно-територіальний устрій постійно провокує владу до відмови від демократичних та 

ринкових принципів управління і до повернення до авторитарної моделі - у цьому постійна 

небезпека.  

Ось чому проведення адміністративно-територіальної реформи є необхідним і одним з 

найважливіших інструментів у перетворенні української держави з держави-патрона на державу-

гувернера і радянського суспільства - на громадянське суспільство.  

Адміністративно-територіальну реформу можна провести у будь-якій країні лише за умов 

бачення суспільством картини майбутнього, глибокої підготовки, значного терміну й публічності 

процесу.  

Метою адміністративно-територіальної реформи є гармонізація компетенції та 

відповідальності держави та місцевого самоврядування, висока якість публічних послуг, розвиток 

інституту територіальних громад та розкриття творчого потенціалу щодо самоврядування 

громадян України.  

Основними завданнями адміністративно-територіальної реформи в Україні є:  

1.                  Створення адміністративних і територіальних інструментів, що відповідають завданням 

розвитку демократичного, мирного й соціально гармонійного суспільства і держави-гувернера. 

Сильне громадянське суспільство й комфортна для громадянина держава - результат реформи.  

2.                  Децентралізація влади і чітке розмежування компетенції та фінансів держави та місцевого 

самоврядування. Значне підвищення якості державних та муніципальних послуг.  

3.                  Передача місцевому самоврядуванню більшості повноважень, пов'язаних із забезпеченням 

життєдіяльності людини. Перегляд податкового й бюджетного законодавства для досягнення 

співвідношення місцевих бюджетів до державного як 60:40.  
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4.                  Визнання територіальної громади  первинним рівнем самоврядування з передачею 

відповідних компетенцій та фінансів.  

5.                  Запровадження принципу рівномірного розвитку територій, усунення причин надмірних 

перетікань ресурсів на користь столиці. Визначення спеціалізації регіонів та передача відповідних 

ресурсів, що забезпечить внутрішньоукраїнську та міжнародну спеціалізацію країв.  

6.                  Перехід від галузевого принципу публічного управління до функціонального. Зміна 

структури виконавчих органів державної та місцевої влади і перехід до проектного планування та 

фінансування.  
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Додаток 5 
 

ПРОЕКТ 
ЗАКОН УКРАЇНИ    

 
Про адміністративно-територіальний устрій України  

 
 Цей Закон визначає поняття та засади адміністративно-територіального устрою України, 
рівні адміністративно-територіальних одиниць, інших територіальних утворень, порядок 
вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування питань 
адміністративно-територіального устрою. 
 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
              

Стаття 1. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України  
1. Адміністративно-територіальний устрій України – це обумовлена географічними,  

історичними, економічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня 
територіальна організація держави з поділом її території на складові частини – адміністративно-
територіальні одиниці, з метою забезпечення населення необхідним рівнем публічних послуг, 
раціональної системи управління соціально-економічними процесами,  збалансованого розвитку 
усієї території держави. 

2. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна 
Республіка Крим, області, міста зі спеціальним статусом Київ та Севастополь, райони, міста, 
райони в містах, селища, села, на основі яких формуються адміністративно-територіальні одиниці 
(далі АТО) та територіальні одиниці на підставі та в порядку, визначеним цим законом. 

 
Стаття 2. Принципи адміністративно-територіального устрою України 
Адміністративно-територіальний устрій будується та таких принципах: 

1) узгодженість системи АТО, створених для здійснення місцевого  самоврядування, з 
територіальною структурою місцевих органів виконавчої влади та інших органів державної влади; 

2) повсюдність юрисдикції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування на територіях відповідних АТО, за винятком окремих територій зі спеціальним 
статусом, де створюються спеціалізовані адміністрації відповідно до окремих законів;  

3) збіг меж АТО з межами сусідніх АТО того ж рівня; 
4) обов’язковість розташування території АТО в межах території лише однієї АТО вищого 

рівня інтеграції; 
5) субсидіарність у розподілі повноважень між рівнями публічної влади;  
6) запровадження рівня АТО лише за необхідності виконання ним повноважень, у т.ч. 

галузевих, які є основними щодо інших рівнів; 
8) відповідність рекомендаціям Європейського Союзу щодо номенклатури територіальних 

одиниць для статистичних цілей. 
 

            Стаття 3. Поселення, тимчасові поселення 
1. Поселення  – це компактно заселене місце постійного проживання людей, що має сталий 

склад населення, власну назву, визначені межі та зареєстровано в порядку, передбаченому цим 
Законом. За чисельністю населення, соціально-економічними та урбаністичними 
характеристиками поселення поділяються на наступні категорії: 

1) Село – поселення з  переважно садибною забудовою, утворення та розвиток якого 
пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. 

2) Селище  – поселення з переважно садибною забудовою, утворення та розвиток якого 
пов’язані з розташуванням на його території об’єктів економічної активності переважно 
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несільськогосподарського спрямування, яке має елементи соціальної комунальної інфраструктури 
з чисельністю постійного населення більше 1000 жителів.  

3) Місто – поселення з компактною, переважно багатоповерховою забудовою, на території 
якого розташовані об’єкти економічної активності, яке має розвинуту соціальну, комунальну і 
транспортну інфраструктуру,  з чисельністю населення не менше ніж 10 тисяч  жителів. 

Статус міста може мати поселення, що відповідає вищевказаним умовам з меншою 
чисельністю жителів, якщо воно мало цей статус історично. 

2. Тимчасове поселення – компактне місце перебування (праці, служби, відпочинку, 
відбування покарання) громадян, зареєстрованих за іншим місцем постійного проживання, що 
може мати власну назву або не мати її. 

3. Межі поселення та тимчасового поселення визначаються межами забудови на підставі 
містобудівної документації, розробленої відповідно до законодавства.  

 
             Стаття 4. Адміністративно-територіальні одиниці. 

1. Адміністративно-територіальна одиниця – це цілісна частина території України,  що 
є територіальною основою для організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 
місцевих органів державної влади. 

2. В Україні встановлюється три рівні адміністративно-територіальних одиниць: 
громади, райони, регіони, створенні у відповідності до положень цього закону 

3. Особливими АТО є міста зі спеціальним статусом Київ, Севастополь та райони в 
місті Києві. 

4. АТО утворюється на підставі закону, яким встановлюється їх назва, склад, 
адміністративний центр, межі. 

5. До всіх органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
утворених на базі АТО кожного рівня, застосовуються єдині вимоги щодо компетенцій, які 
визначаються законом, та безпосередні  комунікативні відносини з центральними органами влади. 
Обсяг компетенцій місцевих органів виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначається 
окремими законами. 

6. Для місцевих бюджетів, утворених на базі АТО кожного рівня, застосовуються прямі 
міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України.    
 

Стаття 5. Головні ознаки адміністративно-територіальної одиниці 
АТО повинна мати такі головні ознаки: 
1) кадрова, інфраструктурна, фінансова спроможність органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів виконавчої влади виконувати повноваження, визначені 
законодавством для відповідного рівня АТО в повному обсязі; 

2) стійкість до демографічних, економічних викликів та позитивна перспектива соціально-
економічного розвитку; 

3) відсутність в її межах інших АТО того ж рівня або АТО нижчого рівня, що перебувають 
в юрисдикції інших АТО її рівня; 

4) відповідність площі АТО щодо допустимих статистичних відхилень від середнього в 
межах одного рівня та типу АТО, встановлених для вироблення єдиної державної 
регіональної політики;  

5) наявність поселення, що виконує функції адміністративного центру АТО;  
6) низький рівень дотаційності місцевого бюджету; 
7) відповідність, як правило, кількості отримувачів публічних послуг на території АТО 

нормам навантаження на бюджетні установи, законодавчо визначеним для даного рівня 
АТО. 
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Розділ ІІ.  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 
 

Стаття 6. Громада 
1. Громадою є АТО базового рівня, що відповідає ознакам, визначеним статтею 5 цього 

Закону з уточненнями, визначеними цією статтею, яка складається  з одного або декількох 
поселень, має визначені в установленому законом порядку межі території та є територіальною 
основою для діяльності органів місцевого самоврядування з надання жителям визначеного 
законом  переліку публічних послуг .  

2. Громади в залежності від статусу адміністративного центру поділяються на такі 
типи: міські, селищні та сільські. 

3. Громада утворюється, як правило, шляхом об’єднання поселень навколо міста чи 
селища, де розміщені основні місця працевлаштування мешканців навколишніх поселень, наявні 
необхідні елементи соціальної, бюджетної та інженерної інфраструктури із забезпеченням 
доступності з урахуванням історично складених економічних, соціальних зв’язків.  

4. Віддаленість поселень від адміністративного центру громади відповідає, як правило, 
базовим вимогам доступності соціальних послуг на цьому рівні, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 

5. У разі якщо створити громаду відповідно до ч.3 неможливо, то з дотриманням вимог 
щодо доступності публічних послуг, визначених в ч. 4 цієї статті, громада формується навколо 
поселення, що знаходиться найближче до географічного центру новостворюваної громади. При 
цьому у вказаному поселенні забезпечується створення інфраструктури, необхідної для 
функціонування органів управління громади.  

6. Склад громади визначається, як правило, шляхом віднесення до неї поселень, що 
знаходяться в кращій доступності до її адміністративного центру порівняно з центрами інших 
громад. При рівно доступності до центрів громад поселення включається до складу громади з 
потужнішим в економічному та соціальному відношенні центром. 

7. Мінімальна розрахункова кількість населення сільської громади визначається 
Кабінетом Міністрів України відповідно до галузевих норм мінімальної завантаженості 
бюджетних установ, що надають публічні послуги. Менша чисельність жителів допускається для 
громад, розташованих на територіях зі щільністю сільського населення, що є нижчою за половину 
від середньої її величини по країні. При цьому розрахунок дотації вирівнювання з державного 
бюджету до бюджету такої громади здійснюється як для громади з мінімальною розрахунковою 
кількістю населення. 

8. Площа сільської громади не може бути меншою половини від середнього по Україні 
показника площі сільських громад. 

9. Юрисдикція органів місцевого самоврядування громади поширюється на всі землі у 
її межах незалежно від форм власності та цільового призначення. Законом може бути обмежено 
юрисдикцію органів місцевого самоврядування громади на землі в її межах в залежності від форм 
власності та цільового призначення. Територія зони відчуження Чорнобильської атомної 
електростанції до складу громад не включається. 

10. Обсяг доходів бюджету громади без трансфертів в розрахунку на мешканця повинен 
бути не нижчим за половину від середнього показника для громад відповідного типу. Ця норма не 
застосовується для сільських громад, утворених на територіях із щільністю населення нижчою 
половини від середнього показника для цього типу громад. 

11. Поселення, визначене адміністративним центром громади, є місцем знаходження 
ради громади та її виконавчого органу. 

12. У випадках, визначених законодавством, на території громади здійснюють свою 
діяльність відокремлені підрозділи, окремі посадові особи територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади. 
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            Стаття 7. Район 
            1. Районом є АТО, що складається з громад і є складовою частиною регіону та відповідає 
ознакам, визначеним статтею 5 цього Закону. На рівні району забезпечується діяльність місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування районного рівня, які здійснюють 
надання населенню визначених законом публічних послуг, надання яких безпосередньо у 
громадах є неможливим або нераціональним. 

2. Населення району повинно складати не менше 150 000 жителів. На територіях з низькою 
щільністю населення район може мати меншу кількість жителів, якщо площа такого району 
перевищує середню по Україні в півтора рази.  
            3. Адміністративний центр району визначається з врахуванням історичних традицій, 
географічного розташування, наявності інфраструктури, яка дозволяє розмістити необхідні 
установи та служби територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів 
управління органів місцевого самоврядування району. 
 
            Стаття 8. Регіон 
              1. Регіоном є АТО, призначена для реалізації державної політики щодо комплексного 
розвитку території та надання населенню визначених законом вузькоспеціалізованих публічних 
послуг, які не можуть надаватися на рівні районів та громад 

2. Регіонами є такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, 
області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Херсонська, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська. 
 3. Адміністративний центр регіону визначається з врахуванням наявності інфраструктури, 
що дозволяє розмістити місцеві органи виконавчої влади, необхідні установи і служби 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади  та органів місцевого 
самоврядування регіону, доступності адміністративного центру регіону для жителів районів, які 
входять до складу цього регіону. 
 4. Регіон Автономна Республіка Крим має особливий статус, що визначається окремим 
законом, яким визначаються додаткові повноваження органів влади, створених в АРК. 
 
            Стаття 9. Адміністративно-територіальний устрій міст зі спеціальним статусом - 
Києва та Севастополя 

1. На території міста зі спеціальним статусом Києва реалізуються повноваження громади, 
району та регіону. Для цього створюються адміністративно-територіальні одиниці – місто Київ та 
райони в місті Києві.  

2. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади 
міста Київ, та районів у місті Києві визначаються законом.  

3. На території міста зі спеціальним статусом Севастополя реалізуються повноваження 
громади, району та регіону. Для цього створюються адміністративно-територіальні одиниці – 
спеціальний округ Севастополь та громади в місті зі спеціальним статусом Севастополі. 

4. Повноваження місцевого органу виконавчої влади спеціального округу Севастополь, 
органів місцевого самоврядування спеціального округу Севастополь та громад в ньому 
визначаються законом. 

5. Утворення, ліквідація, реорганізація адміністративно-територіальних одиниць у місті 
Києві та в місті зі спеціальним статусом Севастополі здійснюються в порядку, встановленому 
відповідними законами. 

 
Стаття 10. Територіальна одиниця в складі громади 

1. Територіальною одиницею є частина території громади призначена для організації та 
надання окремих публічних послуг максимально наближено до місця проживання жителів.  
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2. Територіальна одиниця включає в себе територію поселення з прилеглими землями з 
чисельністю понад 50 постійних мешканців. 

3. Поселення з чисельністю до 50 постійних мешканців та тимчасові поселення 
включаються до складу територіальної одиниці, створеної на базі найближчого поселення, якщо 
відстань до цього поселення не перевищує 5 км.  

Декілька поселень чисельністю до 50 постійних мешканців можуть формувати 
територіальну одиницю при умові, що загальна чисельність мешканців цих поселень переважає 50 
і відстані між ближніми поселеннями не перевищують 5 км.  

У випадку, якщо відстань від поселення до наступного поселення перевищує 5 км, на його 
основі створюється територіальна одиниця, при умові якщо кількість постійних мешканців в 
ньому перевищує 10. 

4. Межі територіальної одиниці співпадають з  межами суміжних територіальних одиниць. 
5. Рішення про встановлення меж територіальної одиниці всередині громади приймається 

органом місцевого самоврядування відповідної громади з дотриманням умов нерозривності 
території та врахуванням історичних та природних особливостей. 

6. В територіальній одиниці можуть створюватись органи самоорганізації населення в 
порядку, встановленому законом. 

7. Статус та повноваження відокремленого органу управління громади в територіальній 
одиниці визначається законом. 

 
Стаття 11. Район у місті 
1. В містах чисельністю понад 300 тис. жителів, крім міста Києва, за рішенням рад 

відповідних громад можуть створюватись райони в місті. 
2. Кількість населення в кожному районі у місті повинна складати не менше 150 тис. 

жителів. 
3. Повноваження відокремлених підрозділів виконавчих органів місцевого 

самоврядування в районах в місті та органів самоорганізації населення у випадку їх створення 
визначаються рішенням ради громади. 

 
Стаття 12. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць 

            1. Межі громад після встановлення складу громад визначаються: 
            1) по лінії Державного кордону України; 
            2) на суходолі – за характерними точками і лініями рельєфу; 
            3) на річках та струмках – по середині головного фарватеру судноплавних річок, 
посередині несудноплавних річок або посередині їх головного рукава, посередині струмка; 
            4) на озерах, морських затоках та інших природних водоймах – за прямою лінією, що 
з’єднує виходи меж адміністративно-територіальних одиниць до берегів озера, затоки або іншої 
водойми; 
            5) на штучних водоймах – відповідно до лінії меж, що проходили на місцевості до їх 
заповнення, а у разі утворення чи зміни меж адміністративно-територіальних одиниць після 
заповнення штучних водойм – за прямою лінією, що з’єднує виходи меж адміністративно-
територіальних одиниць до берегів штучної водойми; 
            6) на залізничних і автодорожніх мостах, , а також греблях та інших спорудах, що 
проходять через ділянки річок та струмків, – таким чином, щоб міст, гребля або інша споруда 
повністю знаходилась в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці; 
 7) на автошляхах – по середині полотна дороги, при цьому межі однієї територіальної 
одиниці, як правило, не повинні перетинатися автошляхом більше ніж двічі.  
            Межі, що встановлені по річці, струмку, озеру чи іншій водоймі, не підлягають 
перенесенню внаслідок зміни обрису їх берегів або рівня води, зміни русла річки, струмка. 
 При встановленні меж громади межі землекористування беруться до уваги, якщо вони не 
суперечать встановленим в цій статті умовам визначення меж. 
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 2. Межі району встановлюються по межах громад, які входять до складу цього району, з 
громадами, що входять до складу сусідніх районів. 
 3. Межі регіону встановлюються по межах районів,  які входять до складу цього регіону, з 
районами, що входять до складу сусідніх регіонів. 
            4. Відображення меж АТО на кадастрових планах, винесення їх на місцевість здійснюється 
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його регіональними 
підрозділами в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
            5. Межі адміністративно-територіальної одиниці вважаються встановленими після:  

1) прийняття відповідного закону; 
2) винесення цих меж в натуру (на місцевість), відображення їх на кадастрових планах та 

топографічних картах шляхом прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України;  
Межі адміністративно-територіальних одиниць посвідчуються державним актом України та 

внесенням відомостей про встановлення меж до Державного реєстру  адміністративно-
територіальних одиниць. Форма державного акту визначається кабінетом Міністрів України. 

 
 

Розділ 3. ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 

 
Стаття 13. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації громад 

            1. Рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію громади приймається Верховною 
Радою України у формі закону. 
            2. Законом про утворення чи реорганізацію громади встановлюються: її назва, 
адміністративний центр, перелік населених пунктів, що увійдуть до її складу, та межі на 
топографічній карті місцевості в масштабі 1:100000. 
 3. До проекту закону про утворення, реорганізацію і ліквідацію громади суб’єкт 
законодавчої ініціативи додає: 
            1) висновок Кабінету Міністрів України щодо проекту закону, в якому зазначається 
відповідність громади, що створюється чи реорганізується, а також інших громад, що 
реорганізуються при цьому, ознакам громади, визначеним статтею 6 цього Закону, з 
обґрунтуванням доцільності прийняття відповідного рішення; 
            2) рішення ради громади та загальних зборів громадян за місцем проживання або 
результати консультативного опитування населення відповідних поселень, проведеного 
відповідно до закону; 

3) фінансово-економічне обґрунтування; 
 4) відомості про: 
 а) наявні та пропоновані площу та межі території громад, яких стосується подання;            

б) наявні та пропоновані склад, чисельність населення та інші демографічні показники в 
громадах, яких стосується подання; 

в) наявний та пропонований розподіл між громадами бюджетних установ та організацій, які 
надають соціальні та адміністративні послуги відповідно до повноважень, віднесених 
законодавством до громад, а також підприємств комунального господарства; 

г) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків 
бюджетів громад, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання; 

д) наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів 
місцевого самоврядування та територіальних підрозділів виконавчої влади; 

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж громади, він розглядається разом з 
проектом закону, що стосується сусідніх громад, межі яких змінюються. 
 5. Створення, ліквідація чи реорганізація громади не проводиться, якщо при цьому 
новоутворена або реорганізована та/або хоча б одна із суміжних громад не відповідають ознакам 
громади, визначеним цим Законом. 
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6. Перенесення центру громади до іншого поселення цієї громади без зміни її меж 
відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 цієї статті. Крім того, у разі внесення 
пропозицій щодо перенесення адміністративного центру громади, до законопроекту додаються 
відомості про: 
 а) чисельність населення та інші демографічні показники у поселеннях, яких стосується 
подання;  

б) наявність у поселенні, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, 
будівель та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; 
  в) доступність поселення, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів 
інших  поселень та поселень, які знаходяться в межах відповідної громади. 
 

Стаття 14. Порядок утворення, ліквідації, реорганізації районів.  
            1. Рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію району приймається Верховною 
Радою України у формі закону. 

2. У законі про утворення чи реорганізацію району встановлюються: його назва;  перелік 
сільських, селищних, міських громад, які увійдуть до його складу, адміністративний центр. 
           3. До проекту закону про утворення, ліквідацію, реорганізацію району суб’єкт законодавчої 
ініціативи додає: 
            1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону, в якому зазначається  відповідність 
району, який створюється чи реорганізується, характеристикам району, визначеним статтею 7 
цього Закону та обґрунтуванням доцільності прийняття відповідного рішення; 
            2) фінансово-економічне обґрунтування; 
            3) топографічну карту місцевості в масштабі 1:100000 із зазначенням нових меж району або 
нового адміністративного центру; 
  4) відомості про: 
 а) наявні та пропоновані площу та межі територій районів, яких стосується подання;            

б) пропоновані склади, чисельність населення та інші демографічні показники в межах 
районів, яких стосується подання; 

в) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків 
бюджетів районів, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання; 

г) наявні і передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів 
місцевого самоврядування району, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади. 

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж району, він розглядається разом з 
проектом закону, що стосується реорганізації сусідніх районів, межі яких змінюються. 

5. Якщо проектом закону, що передбачає зміну меж громади, змінюються також межі 
району, він розглядається разом з проектом закону, що стосується змін меж району.  

6. Створення та реорганізація району не проводиться, якщо при цьому новоутворений 
та/або хоча б один із суміжних районів не задовольняють ознакам району, визначеним цим 
Законом. 

7. Перенесення центру району до іншого міста цього району без зміни його меж 
відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 цієї статті. Крім того, у разі внесення 
пропозицій щодо перенесення адміністративного центру району, до законопроекту додаються 
відомості про: 

 а) чисельність населення та інші демографічні показники у містах, яких стосується 
подання; 

 б) наявність у місті, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель 
та споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування району і територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади. 

 
Стаття 15. Порядок реорганізації регіонів  

            1. Реорганізація регіонів полягає в зміні їх меж чи адміністративного центру. 
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2. Рішення про реорганізацію регіонів приймається Верховною Радою України у формі 
закону. 
            3. До проекту закону про реорганізацію регіону суб’єкт законодавчої ініціативи додає: 
         1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону, в якому зазначається відповідність 
реорганізованих регіонів характеристикам, визначеним статтею 8 цього Закону, та обґрунтування 
доцільності прийняття відповідного рішення; 
            2) фінансово-економічне обґрунтування; 
            3) топографічну карту місцевості в масштабі 1:250000 із зазначенням нових меж регіонів 
або нового адміністративного центру; 
  4) відомості про: 

 а)  площі регіонів у існуючих та нових межах та їх нові межі; 
 б) чисельність населення та інші демографічні показники в існуючих межах регіонів, яких 

стосується подання, та нових межах; 
    в) наявність бюджетних установ, що надають адміністративні та соціальні послуги, 
відповідно до повноважень, віднесених законодавством до АТО для АТО рівня регіону; 

г) затверджений та розрахунковий внаслідок реорганізації обсяг доходів та видатків 
бюджетів регіонів, яких стосується подання, на рік, в якому вноситься відповідне подання; наявні і 
передбачувані у зв’язку з пропозиціями, що вносяться, структуру і штати органів місцевого 
самоврядування регіону, місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади. 

4. Якщо проектом закону передбачається зміна меж регіону, він розглядається разом з 
проектом закону, що стосується реорганізації відповідних районів, межі яких змінюються. 

5. Перенесення центру регіону до іншого міста цього регіону без зміни його меж 
відбувається в порядку, визначеному частинами 1, 2, 3 цієї статті. Крім того, у разі внесення 
пропозицій щодо перенесення адміністративного центру регіону, до законопроекту додаються 
відомості про: 
            а) чисельність населення та інші демографічні показники у містах, яких стосується 
подання; 

б) наявність у місті, до якого переноситься адміністративний центр, приміщень, будівель та 
споруд для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування регіону, місцевих органів 
виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади; 
            в) доступність міста, до якого переноситься адміністративний центр, для жителів районів, 
які знаходяться в межах відповідного регіону. 

 
Стаття 16. Порядок утворення, ліквідації поселень, віднесення їх до категорії сіл та селищ, 
встановлення та зміни їх меж. 

1. Рішення про утворення нового поселення приймається у випадку постійного 
проживання в ньому не менше одного року не менше як 50 чоловік, якщо межі такого поселення 
віддалені від меж сусіднього поселення більше як на 500 м., чи розділені природною перепоною.  

2. Рішення про ліквідацію поселення приймається у випадку виїзду чи смерті його 
останнього жителя чи приєднання його до іншого поселення. 

3. Рішення про утворення, ліквідацію поселення, віднесення його до категорії сіл чи 
селищ, встановлення та зміни їх меж, приймається радою громади, в межах якої знаходиться 
відповідне поселення. 

4. У рішенні про утворення поселення, віднесення поселення до категорії села чи селища 
встановлюються його назва, статус та межі. 

5. Рішення про утворення поселення, його ліквідацію в зв’язку з приєднанням до іншого 
поселення, віднесення його до категорії села, встановлення та зміни його меж приймається з 
урахуванням рішень загальних зборів за місцем проживання жителів відповідного поселення, а у 
разі, коли йдеться при цьому зміну меж сусідніх поселень – також за результатами загальних 
зборів за місцем проживання жителів цих поселень.  
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6. Рішення про віднесення поселення до категорії селища чи виведення його з цієї 
категорії приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів 
поселення. 

7. До проекту рішення додаються: 
1) подання відповідної ради громади; 
2) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення; 
3) довідка про рішення загальних зборів громадян за місцем проживання відповідно до 

частини 5 цієї статті чи консультативного опитування відповідно до частини 6 цієї статті; 
4) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині 

першій цієї статті, та джерела їх відшкодування; 
5) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням місцезнаходження 

поселення, а у разі, якщо пропонується змінити межі села чи селища, – із зазначенням його 
існуючих та нових меж; 

 6)  відомості про: 
 а) площу та кількість населення в межах поселення, основні демографічні показники 

населення, а у разі підготовки проекту рішення про зміну меж поселення – також площу та 
кількість населення в нових межах цього поселення, а також тих поселень, межі яких при цьому 
змінюються; 

б) наявність в поселенні закладів освіти та охорони здоров’я, підприємств комунального 
господарства, соціального та культурного призначення, суб’єктів господарювання у сфері торгівлі 
і громадського харчування, побутового обслуговування населення, про житловий фонд; для села, 
селища – також про наявність в його межах підприємств, а у разі підготовки проекту рішення про 
зміну меж поселення – також про відповідні показники в нових межах цього поселення, селища та 
сусідніх поселень, межі яких при цьому змінюються. 

8. Рішення про створення, ліквідацію поселення, віднесення його до категорії села чи 
селища, встановлення та зміни його межі вступає в силу після внесення цих відомостей в 
Державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць, територіальних одиниць, поселень. 

 
Стаття 17. Порядок віднесення поселень до категорії міст, встановлення та зміни меж міст 
1. Рішення про віднесення поселення до категорії міст чи виведення його з цієї категорії, 

встановлення та зміну меж міста приймається Верховною Радою України у формі закону. 
2. У законі про віднесення поселення до категорії міст чи виведення його з цієї категорії, 

встановлення та зміну меж міста встановлюються його новий статус та межі. 
3. Рішення про віднесення поселення до категорії міста чи виведення його з цієї категорії 

приймається з урахуванням результатів консультативного опитування жителів поселення. 
4. Суб’єкт законодавчої ініціативи вносить до Верховної Ради України проект закону з 

питань, зазначених у частині першій цієї статті,  за пропозицією відповідної ради громади. До 
законопроекту з питань, зазначених в частині першій цієї статті, суб’єкт законодавчої ініціативи 
додає: 

1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону; 
2) подання відповідної ради громади; 
3) обґрунтування доцільності прийняття відповідного рішення; 
4) довідку про результати консультативного опитування населення поселення; 
5) довідку про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині 

першій цієї статті, та джерела їх відшкодування; 
6) кадастровий план та топографічна карта місцевості із зазначенням місцезнаходження 

поселення, а у разі, якщо пропонується змінити межі поселення – із зазначенням його існуючих та 
нових меж; 

7) відомості про: 
а) площу та чисельність населення поселення, основні його демографічні показники, 

історичні підстави для надання йому статусу міста, а в разі внесення подання про зміну меж міста 
– також про його площу та кількість населення в нових межах; 
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б) наявність в межах поселення виробничих підприємств, закладів освіти та охорони 
здоров’я, соціального та культурного призначення, підприємств комунального господарства, 
торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування населення, обсяг житлового 
фонду, а у разі внесення подання про зміну меж  міста – також про відповідні показники в нових 
межах; 

в) обсяг доходів та видатків бюджету громади, в межах якої знаходиться поселення станом 
на рік, в якому вноситься відповідне подання. 

 
Стаття 18. Порядок надання назв адміністративно-територіальним одиницям,  
територіальним одиницям, поселення та їх перейменування. 
1. Кожна адміністративно-територіальна одиниця, територіальна одиниця, поселення 

мають власні назви. 
2. При найменуванні чи перейменуванні територіальної чи адміністративно-

територіальної одиниці не допускається: 
а) присвоєння територіальній одиниці назви іншої територіальної одиниці, що вже існує в 

межах відповідної громади; 
 б) присвоєння громаді назви іншої громади, що вже існує в межах відповідного регіону; 
в) присвоєння районові назви району, що вже існує в Україні. 
3. Надання поселенню назви, пов’язаної з власним іменем фізичної особи, допускається 

лише для новостворених поселень за умови, що з часу смерті фізичної особи, ім’я якої 
пропонується надати поселенню, минуло не менше 50 років. При цьому діяльність вказаної особи 
повинна бути спрямована на утвердження державності України,    збагачення її культурної та 
наукової спадщини. 

4. Назва територіальної одиниці, громади та району має відповідати, як правило, назві 
поселення, яке є їх адміністративним центром. 

У випадках, якщо поселення – адміністративний центр громади має таку ж назву, як і 
адміністративний центр іншої громади в межах того самого регіону, або центр району має таку ж 
назву, як і центр іншого району в Україні, або його назва не відповідає вимогам ч. 3 цієї статті, 
відповідним громаді чи району надається інша назва з урахуванням їх історичних, культурних, 
географічних, етнічних та інших місцевих умов і особливостей відповідно до цього Закону. 

5. Рішення про надання назви АТО, населеним пунктам – адміністративним центрам АТО 
та про їх перейменування приймається Верховною Радою України у формі закону. 
            6. Рішення про найменування та перейменування поселень, що не є центрами АТО, 
приймається радами відповідних регіонів за поданням рад відповідних громад 
           7. Проект закону щодо надання назви АТО, її адміністративного центру, чи їх 
перейменування подається суб’єктом законодавчої ініціативи з наступними додатками: 
            1) висновок Кабінету Міністрів щодо проекту закону з обґрунтуванням доцільності 
прийняття відповідного рішення; 

2) подання відповідної ради громади; 
3) довідку про результати консультативного опитування населення АТО з вказаного 

питання; 
            4) довідка про історичні відомості про поселення – адміністративний центр 
адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі про всі відомі його назви; 
            5) довідка про обсяг видатків, пов’язаних з вирішенням питань, зазначених у частині 
першій цієї статті, та джерела їх відшкодування; 
            8. Місцеві ради при внесенні пропозицій щодо перейменування поселень та поселень, в 
яких розташовані поштово-телеграфні установи або залізничні станції, попередньо повідомляють 
про це відповідно центральний орган виконавчої влади з питань поштового зв’язку або 
центральний орган виконавчої влади з питань залізничного сполучення. 
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 Стаття 19. Державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць, 
територіальних одиниць, поселень. 

            1. Офіційні відомості про адміністративно-територіальні одиниці, територіальні одиниці, 
поселення, включаються до Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць, 
територіальних одиниць, поселень (далі – Державний реєстр). 
            2. Державний реєстр формується та ведеться спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку, який є його розпорядником та 
адміністратором. 
            3. Державний реєстр ведеться на паперових та електронних носіях. 
            4. До Державного реєстру включаються відомості: 
 1) переліки регіонів, районів, громад, міст, селищ, сіл України; 
            2) про площу та межі адміністративно-територіальних одиниць, територіальних одиниць, 
поселень; 
            3) про чисельність населення адміністративно-територіальних одиниць, територіальних 
одиниць, поселень станом на 1 січня поточного року 
            4) про природні, соціально-економічні, історико-культурні, містобудівні особливості 
адміністративно-територіальних одиниць, територіальних одиниць, поселень станом на 1 січня 
поточного року; 
            5. Підставою для взяття на облік або зняття з обліку в Державному реєстрі, для внесення 
інформації до Державного реєстру є відповідне рішення органу, до повноважень якого відповідно 
до цього Закону належить вирішення питань адміністративно-територіального устрою, а також 
офіційні дані центрального органу виконавчої влади з питань статистики. 
            6. Органи, до повноважень яких відповідно до цього Закону належить вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття 
відповідного рішення, надають копію цього рішення спеціально уповноваженому центральному 
органу виконавчої влади для включення відомостей цього рішення до Державного реєстру. 
 7. Відомості, що містяться в Державному реєстрі, є відкритими. Доступ до даних 
Державного реєстру забезпечується через мережу Інтернет на безоплатній основі. 
            8. Строк надання офіційних відомостей з Державного реєстру за письмовим запитом не 
повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту. 
            9. За надання офіційних відомостей з Державного реєстру справляється плата. 
            Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за 
надання за їх запитом відомостей з Державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із 
здійсненням ними повноважень, визначених законом. 
            10. Порядок ведення Державного реєстру, порядок надання відомостей з Державного 
реєстру, за які справляється плата, визначається Кабінетом Міністрів України. 
              
           Стаття 20. Фінансове забезпечення вирішення питань адміністративно-
територіального устрою 
            1. За рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, одержаних у формі цільової субвенції 
з Державного бюджету України, здійснюються витрати на проведення заходів, пов’язаних: 
            1) з утворенням, реорганізацією та ліквідацією адміністративно-територіальних одиниць, 
поселень; 
            2) з віднесенням поселень до категорії сіл, віднесенням сіл до категорії селищ, віднесенням 
поселень до категорії міст; 
            3) з встановленням та зміною меж адміністративно-територіальних одиниць, міст, 
включаючи встановлення меж в натурі на місцевості; 
            4) з наданням назв адміністративно-територіальним одиницям, населеним пунктам – 
центрам АТО,  та їх перейменуванням. 
            2. Витрати, пов’язані з веденням Державного реєстру, видачею Державних актів та 
виданням офіційного довідника „Україна. Адміністративно-територіальний устрій”, здійснюються 
за рахунок Державного бюджету України. 
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            3. Витрати, пов’язані зі зміною меж сіл та селищ, включаючи встановлення меж в натурі на 
місцевості на підставі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, 
Севастопольської окружної ради здійснюються з відповідних місцевих бюджетів 

4.Витрати, пов’язані з проведенням загальних зборів громадян за місцем проживання, 
консультативного опитування, здійснюються за рахунок ініціатора відповідного заходу. 
            5. Інші витрати на здійснення заходів, пов’язаних з вирішенням питань адміністративно-
територіального устрою, здійснюються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 20__ року.  
2. Положення "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР", затверджене Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 
1981 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179) втрачає чинність з моменту 
набуття чинності цим Законом. 

3. Кабінету Міністрів України: 
1) протягом  трьох місяців з дня прийняття цього Закону  
- підготувати та подати на затвердження Верховної Ради України законопроект щодо 

переліку, складу, меж та адміністративних центрів новостворюваних громад та районів; 
- підготувати та подати на затвердження Верховної Ради України законопроекти, що 

регулюватимуть правовий статус та діяльність органів місцевого самоврядування і місцевих 
органів виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях, 

2) протягом  трьох років після затвердження Верховною Радою України закону щодо 
переліку, складу, меж та адміністративних центрів новостворених громад та районів розробити, 
затвердити та винести в натуру межі  зазначених адміністративно-територіальних одиниць; 

3) протягом дев’яти місяців після затвердження цього закону: 
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; 
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України перелік законодавчих актів, які 

мають бути визнані такими, що втратили чинність у зв’язку з набранням чинності цим Законом, 
зміни до бюджетного, податкового, земельного та іншого законодавства, прийняття яких випливає 
з цього Закону. 

4. Органи місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст та їх посадові 
особи, районні ради, що є повноважними на момент набрання чинності цим Законом, 
продовжують виконувати свої повноваження до утворення сільських, селищних, міських громад 
та районів відповідно до цього Закону. 

5. Районні державні адміністрації, інші територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, що діють в районах на момент набрання чинності цим Законом, здійснюють 
свої повноваження до утворення нових місцевих органів виконавчої влади в новоутворених 
районах відповідно до цього Закону. 

6. Верховній Раді України  забезпечити проведення у 2011 році вибори до органів місцевого 
самоврядування новостворених адміністративно-територіальних одиниць. 

7. Кабінету Міністрів України передбачити у Державному бюджеті України на 2009-2011 
роки необхідний обсяг коштів (у тому числі субвенцій місцевим бюджетам) на проведення 
адміністративно-територіальної реформи. 

8. У разі потреби, під час проведення заходів, передбачених п.1) ч. 3 вирішити питання 
щодо зміни категорії поселень (сіл, селищ, міст). 

9. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом 
затвердити Порядок ведення Державного реєстру  адміністративно-територіальних одиниць, 
територіальних одиниць, поселень та районів в місті і видання офіційного довідника „Україна. 
Адміністративно-територіальний устрій”. 
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