
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 12 червня 2015 року № 3 "Про 

схвалення перспективного плану 

формування територій громад  

Миколаївської області" 

             Двадцять восьма 

                позачергова сесія 

                  сьомого скликання 

 

 

Розглянувши зміни до перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області, розроблені обласною державною адміністрацією, 

відповідно до частини другої статті 43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад"  обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

1. Схвалити зміни до перспективного плану формування територій 

громад Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від  

12 червня 2015 року № 3 "Про схвалення перспективного плану формування 

територій громад  Миколаївської області" (далі – перспективний план), що 

додаються. 
 

2. Миколаївській обласній державній адміністрації внести пропозиції 

стосовно змін до перспективного плану на затвердження до Кабінету Міністрів 

України. 
 

 
 

 

Голова обласної ради                                                                 В. МОСКАЛЕНКО 
 



СХВАЛЕНО 

Рішення обласної ради  

 

 

 

З М І Н И, 

що вносяться до перспективного плану 

 формування територій громад Миколаївської області  

 

 

1. Додаток 1 до рішення обласної ради «Перелік об’єднаних 

територіальних громад, що пропонується відповідно до перспективного плану 

формування територій громад Миколаївської області» викласти у новій 

редакції, що додається. 

 

2. У додатку 2 до рішення обласної ради «Паспорти об’єднаних 

територіальних громад, що пропонуються відповідно до перспективного плану 

формування територій громад Миколаївської області»: 

 

 викласти паспорт Арбузинської селищної об’єднаної територіальної 

громади Арбузинського району з адміністративним центром в смт Арбузинка у 

новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Благодатненської сільської об’єднаної територіальної 

громади Арбузинського району з адміністративним центром в с. Благодатне у 

новій редакції, що додається; 

 

виключити паспорт Мар'ївської сільської об’єднаної територіальної 

громади Баштанського району з адміністративним центром у с. Мар'ївка та 

включити паспорт Інгульської сільської об’єднаної територіальної громади 

Баштанського району з адміністративним центром в с. Інгулка, що додається; 

 

викласти паспорт Березанської селищної об’єднаної територіальної 

громади Березанського району з адміністративним центром в смт Березанка у 

новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Коблівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Березанського району з адміністративним центром в с. Коблеве у новій 

редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Братської селищної об’єднаної територіальної громади 

Братського району з адміністративним центром в смт Братське у новій редакції, 

що додається; 

 

включити паспорт Новомар'ївської сільської об’єднаної територіальної 



 2 

громади Братського району з адміністративним центром в с. Новомар'ївка, що 

додається; 

 

викласти паспорт Веселинівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Веселинівського району з адміністративним центром в смт Веселинове 

у новій редакції, що додається; 

 

виключити паспорт Первомайської селищної об’єднаної територіальної 

громади Вітовського району з адміністративним центром у смт Первомайське 

та викласти паспорт Воскресенської селищної об’єднаної територіальної 

громади Вітовського району з адміністративним центром в смт Воскресенське у 

новій редакції, що додається; 

 

виключити паспорт Шевченківської сільської об’єднаної територіальної 

громади Вітовського району з адміністративним центром у с. Шевченкове та 

Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади Вітовського 

району з адміністративним центром у с. Галицинове та включити паспорт 

Вітовської сільської об’єднаної територіальної громади Вітовського району з 

адміністративним центром в с. Шевченкове, що додається; 

 

виключити паспорт Дорошівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Вознесенського району з адміністративним центром у с. Дорошівка та 

викласти паспорт Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 

Вознесенського району з адміністративним центром в с. Бузьке у новій 

редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Доманівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Доманівського району з адміністративним центром в смт Доманівка у 

новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Мостівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Доманівського району з адміністративним центром в с. Мостове у 

новій редакції, що додається; 

 

включити паспорт Прибузької сільської об’єднаної територіальної 

громади Доманівського району з адміністративним центром в с. Прибужжя, що 

додається; 

 

викласти паспорт Єланецької селищної об’єднаної територіальної 

громади Єланецького району з адміністративним центром в смт Єланець у 

новій редакції, що додається; 

 

включити паспорт Калинівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Єланецького району з адміністративним центром в с. Калинівка, що 

додається; 
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викласти паспорт Казанківської селищної об’єднаної територіальної 

громади Казанківського району з адміністративним центром в смт Казанка у 

новій редакції, що додається; 

 

включити паспорт Володимирівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Казанківського району з адміністративним центром в                              

с. Володимирівка, що додається; 

 

виключити паспорт Нечаянської сільської об’єднаної територіальної 

громади Миколаївського району з адміністративним центром у с. Нечаяне та 

викласти паспорт Веснянської сільської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївського району з адміністративним центром в с. Весняне у новій 

редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Ольшанської селищної об’єднаної територіальної 

громади Миколаївського району з адміністративним центром в смт Ольшанське 

у новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Михайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Миколаївського району з адміністративним центром в с. Михайлівка у 

новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Новобузької міської об’єднаної територіальної громади 

Новобузького району з адміністративним центром у м. Новий Буг у новій 

редакції, що додається; 

 

включити паспорт Вільнозапорізької сільської об’єднаної територіальної 

громади Новобузького району з адміністративним центром в с. Вільне 

Запоріжжя, що додається; 

 

викласти паспорт Новоодеської міської об’єднаної територіальної 

громади Новоодеського району з адміністративним центром в м. Нова Одеса у 

новій редакції, що додається; 

 

виключити паспорт Костянтинівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Новоодеського району з адміністративним центром у с. Костянтинівка 

та включити паспорт Гур'ївської сільської об’єднаної територіальної громади 

Новоодеського району з адміністративним центром в с. Гур'ївка, що додається; 

 

виключити паспорт Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 

Новоодеського району з адміністративним центром у с. Бузьке та включити 

паспорт Сухоєланецької сільської об’єднаної територіальної громади 

Новоодеського району з адміністративним центром в с. Сухий Єланець, що 

додається; 



 4 

 

викласти паспорт Чорноморської сільської об’єднаної територіальної 

громади Очаківського району з адміністративним центром в с. Чорноморка у 

новій редакції, що додається; 

 

включити паспорт Мигіївської сільської об’єднаної територіальної 

громади Первомайського району з адміністративним центром в с. Мигія, що 

додається; 

 

включити паспорт Синюхино-Брідської сільської об’єднаної 

територіальної громади Первомайського району з адміністративним центром в 

с. Синюхин Брід, що додається; 

 

викласти паспорт Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Первомайського району з адміністративним центром в с-щі Кам’яний 

Міст у новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Снігурівської міської об’єднаної територіальної 

громади Снігурівського району з адміністративним центром в м. Снігурівка у 

новій редакції, що додається; 

 

викласти паспорт Первомайської міської об’єднаної територіальної 

громади на базі м. Первомайськ та частини Первомайського району з 

адміністративним центром в м. Первомайськ у новій редакції, що додається; 

 

3. Додаток 3 до рішення обласної ради «Миколаївська область. 

Перспективний план формування територій громад» викласти у новій редакції, 

що додається. 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК 
спроможних об’єднаних територіальних громад, що пропонується 

 відповідно до перспективного плану формування  
територій громад Миколаївської області 

(з урахуванням реалізації Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”) 

№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН 

1.  Арбузинська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Арбузинка) 

Арбузинська селищна рада 

Агрономійська сільська рада 

Іванівська сільська рада 

Кавунівська сільська рада 

Новокрасненська сільська рада 

Новоселівська сільська рада 
2.  Благодатненська  

сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Благодатне) 

Благодатненська сільська рада 

Воєводська сільська рада 

Любоіванівська сільська рада 

Новогригорівська сільська рада 

Рябоконевська сільська рада 

Садівська сільська рада 

Семенівська сільська рада 

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН 

3.  Баштанська   
міська об’єднана  
територіальна громада  
(центр - м.Баштанка) 

Баштанська міська рада 

Добренська сільська рада 

Новоіванівська сільська рада 

Новопавлівська сільська рада 

Новосергіївська сільська рада 

Пісківська сільська рада 

Плющівська сільська рада 

Христофорівська сільська рада 
Явкинська сільська рада 

4.  Інгульська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Інгулка) 

Інгульська cільська рада 
Доброкриничанська cільська рада 
Костичівська cільська рада 
Лоцкинська cільська рада 
Новоолександрівська cільська рада 
Мар’ївська cільська рада 

5.  Привільненська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Привільне) 

Привільненська сільська рада 
Єрмолівська сільська рада 
Кашперо-Миколаївська сільська рада 
Лук’янівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

Старогороженська сільська рада 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН 

6.  Березанська   
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Березанка) 

Березанська селищна рада 
Василівська сільська рада 
Данилівська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Калинівська сільська рада  
Краснопільська сільська рада 
Краснянська сільська рада 
Лиманівська сільська рада 
Матіясівська сільська рада 
Ташинська сільська рада 
Щасливська сільська рада 

7.  Коблівська   
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Коблеве) 

Коблівська сільська рада 
Анатолівська сільська рада 
Новофедорівська сільська рада 
Рибаківська сільська рада 
Тузлівська сільська рада 
Українська сільська рада 

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОН 

8.  Березнегуватська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Березнегувате) 

Березнегуватська селищна рада 
Білокриницька сільська рада 
Висунська сільська рада 
Калузька сільська рада 
Лепетиська сільська рада 
Любомирівська сільська рада 
Маліївська сільська рада 
Мурахівська сільська рада 
Нововолодимирівська сільська рада 
Новоочаківська сільська рада 
Новосевастопольська сільська рада 
Новоукраїнська сільська рада 
Озерівська сільська рада 
Сергіївська сільська рада 
Федорівська сільська рада 

БРАТСЬКИЙ РАЙОН 

9.  Братська 
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Братське) 

Братська селищна рада 
Іванівська cільська рада 
Кривопустоська cільська рада 
Миколаївська cільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

Новокостянтинівська cільська рада 
Новоолександрівська cільська рада 
Петропавлівська cільська рада 
Улянівська cільська рада 
Шевченківська cільська рада 

10.  Новомар’ївська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с. Новомар’ївка) 

Новомар’ївська сільська рада 
Ганнівська сільська рада 
Григорівська сільська рада 
Кам’яно-Костуватська сільська рада 
Костуватська сільська рада 
Миролюбівська сільська рада 
Сергіївська сільська рада 

ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 

11.  Веселинівська 
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Веселинове) 

Веселинівська селищна рада 
Варюшинська сільська рада 
Зеленівська сільська рада 
Катеринівська сільська рада 
Кубряцька сільська рада 
Луб’янська сільська рада 
Миколаївська сільська рада 
Новосвітлівська сільська рада 
Подільська сільська рада 
Покровська сільська рада 
Порічанська сільська рада 
Ставківська сільська рада 
Токарівська селищна рада 
Широколанівська сільська рада 

 

ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН 
 

12.  Воскресенська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Воскресенське) 

Воскресенська селищна рада 
Білозірська сільська рада 
Грейгівська сільська рада  
Калинівська сільська рада 
Киселівська сільська рада (Снігур.району) 
Коларівська сільська рада 
Михайло-Ларинська сільська рада 
Мішково-Погорілівська сільська рада 
Новомиколаївська сільська рада 
Пересадівська сільська рада 
Первомайська селищна рада 
Партизанська сільська рада 



4 

№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

13.  Вітовська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Шевченкове) 

Шевченківська сільська рада 
Галицинівська сільська рада 
Зеленогайська сільська рада 
Котляревська сільська рада 
Лиманівська сільська рада 
Миколаївська сільська рада 
Мирнівська сільська рада 
Прибузька сільська рада 
Українська сільська рада 
Любомирівська сільська рада(Снігур.р-ну) 
Новокиївська сільська рада(Снігур.р-ну) 
Центральна сільська рада(Снігур.р-ну) 

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН 

14.  Бузька  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Бузьке) 
 

Бузька сільська рада 
Білоусівська сільська рада 
Вознесенська сільська рада  
Григорівська сільська рада  
Дорошівська сільська рада  
Мічурінська сільська рада  
Таборівська сільська рада 
Щербанівська сільська рада 

15.  Олександрівська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Олександрівка) 

Олександрівська селищна рада 
Воронівська сільська рада 
Трикратівська сільська рада 

16.  Прибужанівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Прибужани) 

Прибужанівська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Новосілківська сільська рада 
Тімірязєвська сільська рада 
Яструбинівська сільська рада 

ВРАДІЇВСЬКИЙ РАЙОН 

17.  Врадіївська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Врадіївка) 

Врадіївська селищна рада 
Адамівська сільська рада 
Великовеселівська сільська рада 
Доброжанівська сільська рада 
Іванівська сільська рада 
Краснопільська сільська рада 
Кумарівська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Новомихайлівська сільська рада 
Новопавлівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

Покровська сільська рада 
Сирівська сільська рада 

ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙОН 

18.  Доманівська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Доманівка) 
 

Доманівська селищна рада  
Володимирівська сільська рада 
Зеленоярська сільська рада 
Маринівська сільська рада  
Фрунзенська сільська рада 
Царедарівська сільська рада 
Щасливська сільська рада 

19.  Мостівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Мостове) 

Мостівська сільська рада 
Козубівська сільська рада  
Олександрівська сільська рада 
Сухобалківська сільська рада 

20.  Прибузька  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Прибужжя) 

Прибузька сільська рада 
Акмечетська сільська рада 
Богданівська сільська рада 
 

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН 

21.  Єланецька  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Єланець) 

Єланецька селищна рада 
Великосербулівська сільська рада 
Великосолонівська сільська рада 
Возсіятська  сільська рада 
Малодворянська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Ольгопільська  сільська рада 
Ясногородська сільська рада 

22.  Калинівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Калинівка) 

Калинівська сільська рада  
Водяно-Лоринська сільська рада 
Маложенівська сільська рада 
Малоукраїнська сільська рада 
Новосафронівська сільська рада(Новоод.р-ну) 

КАЗАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 

23.  Казанківська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Казанка) 

Казанківська селищна рада 
Великоолександрівська сільська рада 
Веселобалківська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Дмитро-Білівська сільська рада 
Каширівська сільська рада 
Лагодівська сільська рада  
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

Миколаївська сільська рада 
Миколо-Гулаківська сільська рада 
Михайлівська сільська рада 
Новоданилівська сільська рада 
Новолазарівська сільська рада 
Новофедорівська сільська рада 
Троїцько-Сафонівська сільська рада 
Шевченківська сільська рада 

24.  Володимирівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Володимирівка) 

Володимирівська сільська рада 
Олександрівська сільська рада 
Скобелевська сільська рада 
 

КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 

25.  Кривоозерська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Криве Озеро) 

Кривоозерська селищна рада 
Багачівська сільська рада 
Берізківська сільська рада 
Бурилівська сільська рада 
Великомечетнянська сільська рада 
Гойдаївська сільська рада 
Красненьківська сільська рада 
Кривоозерська сільська рада 
Курячелозівська сільська рада 
Луканівська сільська рада 
Мазурівська сільська рада 
Маломечетнянська сільська рада 
Ониськівська сільська рада 
Очеретнянська сільська рада 
Секретарська сільська рада 
Тридубівська сільська рада 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 

26.  Веснянська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Весняне) 
 

Веснянська сільська рада 
Безводненська сільська рада 
Кир’яківська сільська рада 
Комсомольська сільська рада 
Кривобалківська сільська рада 
Надбузька сільська рада 
Нечаянська сільська рада 
Петрівська сільська рада 

27.  Ольшанська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  

Ольшанська селищна рада 
Ковалівська сільська рада 
Трихатська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

(центр - смт Ольшанське) 
 

Шостаківська сільська рада 
Яснополянська сільська рада 

28.  Михайлівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Михайлівка) 

Улянівська сільська рада  
Криничанська сільська рада 
Степівська сільська рада 
 

29.  Радсадівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Радісний Сад) 

Радсадівська сільська рада 
Кіровська сільська рада 
Козирська сільська рада(Очак-го району) 

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН 

30.  Новобузька 
міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - м.Новий Буг) 

Новобузька міська рада 
Баратівська сільська рада 
Березнегуватська сільська рада 
Кам’янська сільська рада 
Новомиколаївська сільська рада 
Новомихайлівська сільська рада 
Розанівська сільська рада 
Софіївська сільська рада 

31.  Вільнозапорізька  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Вільне Запоріжжя) 

Вільнозапорізька сільська рада 
Новополтавська сільська рада 
Новоюр’ївська сільська рада 
Новохристофорівська сільська рада  
Шевченківська сільська рада 

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН 

32.  Новоодеська 
міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - м.Нова Одеса) 

Новоодеська міська рада 
Дільнична сільська рада 
Димівська сільська рада 
Михайлівська сільська рада 
Підлісненська сільська рада 
Троїцька сільська рада 

33.  Гур’ївська 
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Гур’ївка) 

Гур’ївська сільська рада 
Баловненська сільська рада  
Костянтинівська сільська рада 
Кандибинська сільська рада 
Новопетрівська сільська рада  
Себинська сільська рада  

34.  Сухоєланецька 
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Сухий Єланець) 

Сухоєланецька сільська рада  
Антонівська сільська рада  
Воронцівська сільська рада 
Бузька сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

Новошмідтівська сільська рада 

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН 

35.  Куцурубська 
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с.Куцуруб) 

Куцурубська сільська рада  
Дмитрівська сільська рада 
Острівська сільська рада 
Парутинська сільська рада 
Солончаківська сільська рада 

36.  Чорноморська 
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с.Чорноморка) 

Чорноморська сільська рада 
Кам’янська сільська рада  
Покровська сільська рада 
Рівненська сільська рада 

м.ПЕРВОМАЙСЬК, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН 

37.  Первомайська   
міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – м.Первомайськ) 

Первомайська міська рада 
Грушівська сільська рада 

Кам’янобалківська сільська рада 

Кінецьпільська сільська рада 
Підгороднянська селищна рада 

Чяусянська сільська рада  
38.  Кам’яномостівська 

сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с-ще Кам’яний Міст) 

Кам’яномостівська сільська рада 

Кодимська сільська рада  

Кримківська сільська рада 

Кумарівська сільська рада  

Полтавська сільська рада  
Степківська сільська рада 

39.  Мигіївська 
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с.Мигія) 

Мигіївська сільська рада 

Лисогірська сільська рада 
Романово-Балківська сільська рада 
Софіївська сільська рада 

40.  Синюхино-Брідська  
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с. Синюхин-Брід) 

Синюхино-Брідська сільська рада 

Болеславчицька сільська рада 
Довгопристанська сільська рада 

Лукашівська сільська рада 

Підгір’ївська сільська рада 

Тарасівська сільська рада 

Чаусівська сільська рада 

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОН 

41.  Снігурівська  
міська об’єднана 
територіальна громада  

Снігурівська міська рада 
Афанасіївська сільська рада 
Баратівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 

громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 

територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 

міських рад, які запропоновано включити до 

об’єднаної громади 

(центр - м.Снігурівка) Василівська сільська рада 
Горохівська сільська рада 
Калинівська сільська рада 
Кобзарцівська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Новопетрівська сільська рада 
Новотимофіївська сільська рада 
Олександрівська сільська рада 
Павлівська сільська рада 
Першотравнева сільська рада  
Суворська сільська рада 
Тамаринська сільська рада 
Червонодолинська сільська рада 

МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ 

42.  Вознесенська  
міська об’єднана 
територіальна громада 
(центр - м.Вознесенськ) 

Вознесенська міська рада  
Новогригорівська сільська рада 

43.  Миколаївська  
міська територіальна громада 
(центр - м.Миколаїв) 

Миколаївська міська рада 
Полігонівська сільська рада(Вітовс.району) 

44.  Очаківська 
міська  територіальна громада  
(центр - м.Очаків) 

Очаківська міська рада 
 

45.  Южноукраїнська  
міська об’єднана 
територіальна громада 
(центр - м.Южноукраїнськ) 

Южноукраїнська міська рада 
Костянтинівська селищна рада(Арбуз.р-ну) 
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