
 

 

ПЕРЕЛІК 

змін до адміністративно-територіального устрою Миколаївської області, 

прийнятих Постановами Верховної Ради України та рішеннями Миколаївської обласної ради 

за період з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року 
 

№ 

з/п 

Ким  

прийнято  

Дата та № 

 документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

І. Утворення АТО 

1 Миколаївською  

обласною радою 

17.09.2018 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області на територіях Вознесенського району та 

Вознесенської міської ради Новогригорівська сільська рада Вознесенського 

району рішенням від 16 вересня 2018 року після надання згоди 

Вознесенською міською радою рішенням від 17 вересня 2018 року 

приєднавшись утворили Вознесенську міську територіальну громаду з 

адміністративним центром у місті обласного значення Вознесенськ 

включивши до її складу села Новогригорівка та Ракове Вознесенського 

району. 

43, с. 51 

2 Миколаївською  

обласною радою 

11.08.2017 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Березанському районі Березанська 

селищна, Василівська, Калинівська, Лиманівська та Матіясівська сільські 

ради рішеннями від 11 серпня 2017 року об'єдналися у Березанську 

селищну територіальну громаду з адміністративним центром у селищі 

міського типу Березанка, включивши до її складу села Андрієво-Зорине, 

Андріївка, Василівка, Вікторівка, Калинівка, Калабатине, Лимани, 

Лиманське, Малахове, Марківка, Матіясове, Михайлівка, Новоселівка, 

Попільне, Суходіл, Шмідтівка, Яблуня та селища Елеваторне (Василівської 

сільської ради), Елеваторне (Матіясівської сільської ради). 

29, с. 32 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким  

прийнято  

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

3 

 

Миколаївською 

обласною радою 

02.09.2016 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Вітовському районі Зеленогайська, 

Котляревська, Мирнівська, Полігонівська та Шевченківська сільські ради 

рішеннями від 16, 17, 25, 26 серпня і 2 вересня 2016 року об'єдналися у 

Шевченківську сільську територіальну громаду з адміністративним центром уселі 

Шевченкове (Шевченківської сільської ради) включивши до її складу села Зелений 

Гай, Зоря, Котляреве, Мирне, Новогригорівка, Новоруське, Оленівка, Шевченкове 

(Котляревської сільської ради) та селища Водник, Луч, Полігон. 

35, с. 24 

4 Миколаївською 

обласною радою 

18.11.2016 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Вознесенському районі Білоусівська та 

Дорошівська сільські ради рішеннями від 17 і 18 листопада 2016 року 

об'єдналися у Дорошівську сільську територіальну громаду з 

адміністративним центром у селі Дорошівка, включивши до її складу село 

Білоусівка. 

35, с. 24 

5 Миколаївською 

обласною радою 

29.09.2017 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Казанківському районі Казанківська 

селищна, Великоолександрівська, Дмитрівська, Дмитро-Білівська, 

Лагодівська, Миколаївська, Михайлівська, Новоданилівська та Троїцько-

Сафонівська сільські ради рішеннями від 28 і 29 вересня 2017 року 

об'єдналися у Казанківську селищну територіальну громаду з 

адміністративним центром у селищі міського типу Казанка включивши до її 

складу села Андріївка, Білівка, Бурячки, Великоолександрівка, Дмитрівка, 

Дмитро-Білівка, Козлівка, Кротівка, Лагодівка, Лазарівка, Лозове, 

Мар'янівка, Миколаївка, Михайлівка, Нова Висунь, Нововасилівка, 

Нововолодимирівка, Новоданилівка, Новоукраїнка, Павлівка, Петрово-

Висунське, Романівка, Сергіївка, Троїцько-Сафонове, Червона Новоселівка 

та селища Гранітне, Добровільське, Новоданилівка. 

38, с. 27 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким 

прийнято 

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

6 Миколаївською 

обласною радою 

04.08.2017 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Казанківському районі Володимирівська 

та Олександрівська сільські ради рішеннями від 3 і 4 серпня 2017 року 

об'єдналися у Володимирівську сільську територіальну громаду з 

адміністративним центром у селі Володимирівка включивши до її складу 

села Волна, Зоря, Матроно-Василівка, Новоблакитне, Новосілля, 

Олександрівка, Привілля та селище Лісове. 

45, с. 50 

7 Миколаївською 

обласною радою 

12.08.2016 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області на територіях Миколаївського та 

Очаківського районів Кіровська, Радсадівська сільські ради Миколаївського 

району та Козирська сільська рада Очаківського району рішеннями від 28 

липня, 5 і 12 серпня 2016 року об'єдналися у Радсадівську сільську 

територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Радісний Сад 

включивши до її складу села Зарічне, Новобогданівка, Стара Богданівка 

Миколаївського району, села Козирка, Михайлівка Очаківського району. 

35, с. 24 

 

8 Миколаївською 

обласною радою 

17.01.2017 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Новобузькому районі Новополтавська та 

Шевченківська сільські ради рішеннями від 16 і 17 січня 2017 року 

об'єдналися у Новополтавську сільську територіальну громаду з 

адміністративним центром у селі Новополтавка включивши до її складу 

села Богомази, Єфремівка, Трояни, Шевченкове та селище Полтавка. 

48 

9 Миколаївською 

обласною радою 

11.05.2018 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" у Миколаївській області у Новобузькому районі Баратівська та 

Софіївська сільські ради рішеннями від 11 травня 2018 року об'єдналися у 

Софіївську сільську територіальну громаду з адміністративним центром у 

селі Софіївка включивши до її складу села Антонівка, Баратівка, Вівсянівка, 

29, с. 32 

 

 

 

 



4 

 

Продовження  

№ 

з/п 

Ким  

прийнято  

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

   Володимирівка, Володимиро-Павлівка, Ганнівка, Майорівка, Мала 

Ганнівка, Новопетрівка, Улянівка та селище Щасливе. 

 

10 Миколаївською 

обласною радою 

04.10.2017 Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" у Миколаївській області у Снігурівському 

районі Новопетрівська та Червонодолинська сільські ради рішеннями 

від 4 жовтня 2017 року об'єдналися у Широківську сільську 

територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Широке 

включивши до її складу села Любине, Новопетрівка, Покровське, 

Червона Долина та селища Поляна, Степове. 

16, с. 32 

ІІ. Зняття з обліку АТО (у зв’язку виїздом або переселенням жителів, об’єднанням з іншими населеними пунктами або 

включенням в межі міст і селищ міського типу) 

1 Миколаївською 

обласною радою 

28.12.2016 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Благодатненську 

сільську територіальну громаду з 28 грудня 2016 року виключено з 

облікових даних Благодатненську, Воєводську, Новогригорівську, 

Рябоконівську, Садівську, Семенівську сільські ради Арбузинського 

району. Включено до облікових даних Благодатненську сільську раду 

Благодатненської сільської територіальної громади. 

38, с. 31 

2 Миколаївською 

обласною радою 

10.01.2018 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Березанську селищну 

територіальну громаду з 10 січня 2018 року виключено з облікових 

даних Березанську селищну, Василівську, Калинівську, Лиманівську, 

Матіясівську сільські ради Березанського району. Включено в облікові 

дані Березанську селищну раду Березанської селищної територіальної 

громади. 

оприлюдено на  

офіційному веб-

порталі Верховної 

Ради України 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким 

прийнято 

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

3 Миколаївською 

обласною радою 

05.01.2017 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Коблівську сільську 

територіальну громаду з 5 січня 2017 року виключено з облікових даних 

Коблівську, Новофедорівську, Рибаківську, Українську сільські ради 

Березанського району. Включено до облікових даних Коблівську 

сільську раду Коблівської сільської територіальної громади. 

38, с. 31 

4 Миколаївською 

обласною радою 

04.01.2017 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку 

з припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Воскресенську 

селищну територіальну громаду з 4 січня 2017 року виключено з  

облікових даних Воскресенську селищну, Калинівську, Пересадівську 

сільські ради Вітовського району. Включено до облікових даних 

Воскресенську селищну раду Воскресенської селищної територіальної 

громади. 

38, с. 31 

5 Миколаївською 

обласною радою 

17.09.2018 Відповідно до частини першої статті 8-3 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області на територіях 

Вознесенського району та Вознесенської міської ради: 17 вересня 2018 

року – виключено з облікових даних Новогригорівську сільську раду 

Вознесенського району, Вознесенську міську раду. Включено в 

облікові дані Вознесенську міську раду Вознесенської міської 

територіальної громади (ВВР, 2018, № 43, c. 51). 

45, с. 56 

6 Миколаївською 

обласною радою 

23.12.2016 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Олександрівську 

селищну територіальну громаду з 23 грудня 2016 року виключено з 

облікових даних Олександрівську селищну, Воронівську, Трикратівську 

38, с. 31 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким  

прийнято  

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

   сільські ради Вознесенського району. Включено до облікових даних 

Олександрівську селищну раду Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

 

7 Миколаївською 

обласною радою 

19.05.2017 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Дорошівську сільську 

територіальну громаду з 19 травня 2017 року виключено з облікових 

даних Білоусівську, Дорошівську сільські ради Вознесенського району. 

Включено в облікові дані Дорошівську сільську раду Дорошівської 

сільської територіальної громади. 

42, с. 55 

8 Миколаївською 

обласною радою 

28.12.2016 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Доманівську селищну 

територіальну громаду з 28 грудня 2016 року виключено з облікових 

даних Доманівську селищну, Фрунзенську, Царедарівську сільські ради 

Доманівського району. Включено до облікових даних Доманівську 

селищну раду Доманівської селищної територіальної громади. 

38, с. 32 

9 Миколаївською 

обласною радою 

10.01.2018 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Казанківську селищну 

територіальну громаду з 10 січня 2018 року виключено з облікових 

даних Казанківську селищну, Великоолександрівську, Дмитрівську, 

Дмитро-Білівську, Лагодівську, Миколаївську, Михайлівську, 

Новоданилівську, Троїцько-Сафонівську сільські ради Казанківського 

району. Включено в облікові дані Казанківську селищну раду 

Казанківської селищної територіальної громади. 

42, с. 55 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким 

прийнято 

Дата та № 

 документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

10 Миколаївською 

обласною радою 

05.01.2018 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Володимирівську 

сільську територіальну громаду з 5 січня 2018 року виключено з 

облікових даних Володимирівську, Олександрівську сільські ради 

Казанківського району. Включено в облікові дані Володимирівську 

сільську раду Володимирівської сільської територіальної громади. 

45, с. 53 

11 Миколаївською 

обласною радою 

12.01.2018 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області на 

територіях Миколаївського та Очаківського районів у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Радсадівську сільську 

територіальну громаду з 12 січня 2018 року виключено з облікових 

даних Кіровську, Радсадівську сільські ради Миколаївського району, 

Козирську сільську раду Очаківського району. Включено в облікові 

дані Радсадівську сільську раду Радсадівської сільської територіальної 

громади. 

42, с. 55 

12 Миколаївською 

обласною радою 

29.12.2016 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Веснянську сільську 

територіальну громаду з 29 грудня 2016 року виключено з облікових 

даних Веснянську, Надбузьку сільські ради Миколаївського району. 

Включено до облікових даних Веснянську сільську раду Веснянської 

сільської територіальної громади. 

38, с. 32 
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Продовження  

№ 

з/п 

Ким  

прийнято  

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

13 Миколаївською 

обласною радою 

15.11.2017 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Новополтавську 

сільську територіальну громаду з 15 листопада 2017 року виключено з 

облікових даних Новополтавську, Шевченківську сільські ради 

Новобузького району. Включено в облікові дані Новополтавську 

сільську раду Новополтавської сільської територіальної громади. 

оприлюдено на 

офіційному веб-

порталі 

Верховної Ради 

України 

14 Миколаївською 

обласною радою 

09.01.2018 Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" у Миколаївській області у зв'язку з 

припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Широківську сільську 

територіальну громаду з 9 січня 2018 року виключено з облікових 

даних Новопетрівську, Червонодолинську сільські ради Снігурівського 

району. Включено до облікових даних Широківську сільську раду 

Широківської сільської територіальної громади. 

38, с. 32 

 

ІІІ. Зміна категорії населеного пункту 

 – – – – 

ІV. Зміна адміністративного підпорядкування АТО  

 – – – – 

V. Зміна адміністративного центру АТО 

 – – – – 

VI. Зміна меж АТО 

 – – – – 
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Продовження  

№ 

з/п 
Ким 

прийнято 

Дата та № 

документу 
Зміст документу 

“Відомості 

Верховної Ради 

України”, номер, 

стаття, сторінка 

VII. Перейменування АТО 

1 Миколаївською 

обласною радою 

04.04.2018 Відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань", Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" у Миколаївській області Бармашівська 

сільська рада Вітовського району рішенням від 4 квітня 2018 року 

перейменувала Бармашівську сільську раду на Білозірську. 
 

21, с. 12 

 

 

 

Начальник відділу аналізу даних 
демографічної та соціальної статистики  

управління аналізу статистичних даних 

 

 

Н. ЦУРКАН 

 


