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1. Коротка характеристика громади  

Рогатинська міська територіальна громада (далі – Рогатинська МТГ) 

утворена в результаті реалізації адміністративно-територіальної реформи 

шляхом об’єднання 36 сільських рад та включає 72 населених пункти.  

Структура загальної площі громади показана у табл.1.1. 
Регіони Площа км2 Площа у % до загальної площі/району/області 

Громада 634,76 х 

Район 3751 16,92 

Область 13 928 4,56 

 

Адміністративним центром громади є м. Рогатин, який знаходиться на 

рівновіддаленій відстані від м. Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ. 

Територією громади проходить дві автодороги державного та міжнародного 

значення Львів – Мукачево та Стрий – Тернопіль – Знам’янка, а також 

залізнична колія Тернопіль - Ходорів.  

 
Рельєф території громади – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як 

правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі 

суглинки, а також легкі глини. Територія громади розташована в смузі 

чорноземів, в той же час певні гідрографічні умови обумовлюють 

розмаїтність ґрунтового покриву. 

Клімат помірно - континентальний. Найтеплішим місяцем року 

вважають липень, в якому середньомісячна температура досягає + 18°С. 

Найхолоднішими звичайно є січень і лютий. Так, середньомісячна 

температура в січні опускається до + 5°С. У зазначені місяці зафіксовані і 

абсолютні значення температур: максимум + 37 °С і мінімум - 34°С.  

Кількість опадів за рік становить 690 мм.  

По території громади протікає річка Гнила Липа. 

Зручне географічне розташування, наявний кадровий потенціал та 

багаті природні корисні копалини є передумовою для розвитку 
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територіальної громади та створення умов для безпечного та комфортного 

проживання жителів. 

 

1.1. Інформація про орган місцевого самоврядування. 

До Рогатинської міської ради обрано 26 депутатів (табл.1.1). 
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Партійна належність 

1 Бирич Ігор Володимирович ПП «ВО Платформа громад» 

2 Бичинська Леся Тарасівна ВО «Батьківщина» 

3 Борецький Ігор Васильович ПП «Слуга Народу» 

4 Винник Тетяна Романівна ПП «Європейська солідарність» 

5 Гладчук Ольга Ігорівна ПП «Європейська солідарність» 

6 Гривнак Володимир Володимирович ПП «ВО Платформа громад» 

7 Гринишин Роман Дмитрович ПП «Слуга Народу» 

8 Даниляк Світлана Володимирівна ПП «Слуга Народу » 

9 Дашавець Роман Степанович ПП «За майбутнє» 

10 Демчишин Степан Зеновійович ПП «Європейська солідарність» 

11 Дубчак Володимир Євгенович ПП «ВО Платформа громад» 

12 Іванова Ірина Євстахіївна ПП «ВО Платформа громад » 

13 Клід Віктор Іванович ПП «Сила і Честь» 

14 Кушнір Тетяна Іванівна Українська партія 

15 Маськовіта Микола Дмитрович ПП «Сила і Честь» 

16 Микитчин Петро Степанович ПП «Слуга Народу» 

17 Павлишин Микола Михайлович ПП «За майбутнє» 

18 Паньківський Володимир Миколайович ВО «Батьківщина» 

19 Сидоренко Іван Іванович ПП «За майбутнє» 

20 Сорока Христина Володимирівна ПП «За майбутнє» 

21 Сорока Юрій Йосипович Українська партія 

22 Стиславська Наталія Михайлівна Українська партія 

23 Струк Володимир Зіновійович Українська партія 

24 Третяк Ігор Степанович Українська партія 

25 Школяр Оксана Михайлівна ВО «Батьківщина» 

26 Юган Іван Олегович ПП «Європейська солідарність» 

 

Кількість депутатських 

мандатів, отриманих 

місцевими організаціями 

політичних партій у 

багатомандатному виборчому 

окрузі (рис 1.1). 

 

 

 

 

1.2. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової 

інформації. 

На території Рогатинської МТГ діють понад 200 громадських 

організацій, які беруть участь у житті міста, проводять різного роду акції, 

масові заходи, вносять пропозиції на розгляд органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади. 

У громаді функціонують наступні засоби масової інформації: 

- газета «Голос Опілля»; 

ПП 
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Платформа 
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“Батьківщина”

- 3
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ПП “За 
майбутнє”-

4

ПП “Сила і  
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Українська 
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- газета «Рогатинська земля»; 

- громадське інтернет-телебачення; 

- офіційний вебсайт Рогатинської міської ради; 

- сторінки в соціальних мережах. 

 

1.3 Історична довідка 

Центр громади – м. Рогатин. Багатовіковою є історія нашої малої 

Батьківщини. Скільки нового ми відкриваємо кожного дня для себе, адже 

сторінки нашого минулого ще не є заповненими. Скільки незвіданого та 

таємничого ще невідомо та потребує нашої уваги і 

ґрунтовного осмислення. 

Місто Рогатин має власну древню історію, 

адже отримало Магдебурзьке право раніше від 

Станіслава та Києва, тут народилась легендарна 

Роксолана (Анастасія Лісовська), а давні 

архітектурні пам`ятки міста надають йому 

особливого шарму (дерев`яна Церква Зішестя 

Святого Духа, історія якої сягає XV-XVI ст., яка у 2013 році внесена до 

списку Світової спадщини ЮНЕСКО).  

Тисячоліттями родюча Рогатинська земля приваблювала людей.  Перші 

пам`ятки їхнього перебування відносять до періоду пізнього палеоліту.  

Часи змінювались, однак наші пращури не покидали вподобаної 

території, свідченням чого стали пам`ятки різновікових археологічних 

культур. 

Попри недостатнє вивчення археології території, Рогатинщина очікує 

своїх дослідників. Так, за цей рік, окрім низки інших,  однією із найбільш 

цікавих знахідок, по праву, можна вважати віднайдений шматок  кераміки 

культури Ноа (хронологічно належить до етапу пізньої бронзи біля 1300-1000 

р. до н.е.), котра раніше не була ідентифікована на 

території Рогатинщини. 

Більш детально можна вести мову про 

історію Рогатина починаючи із Х ст. Адже в цей 

період на території району розміщувався один із 

князівських центрів Білої Хорватії. Центральна 

частина городища (загальною площею біля 42 га.)  

була захищена 6-ма рядами валів та ровів. На жаль, 

давній Рогатин, за твердженням Томенчука Б.П., 

був зруйнований Володимиром Великим у період завоювання Білої Хорватії 

(992-993 рр). 

Вже у ХІІ ст. на місці зруйнованого городища виник невеликий замок. 

У 1415 р. відбувається перенесення міста (доволі поширена в той час 

практика) на територію села Филиповичі, котрому надано міські права та 

назву Рогатин. Дане рішення було закріплене привілеєм Волчка Преслужича 

-  володаря і дідича з Рогатина.  Середньовіччя стало для Нового Рогатина 
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(мається на увазі в сучасній локалізації) періодом піднесень та падінь. 

Вигідно розташоване місто швидко розвивалось, 

проте й часто потерпало від нападів татар, 

оскільки знаходилось на сумнозвісному 

Волоському шляху. 

У ході одного із таких нападів, в полон 

потрапила Настя Лісовська – Роксолана, котра 

стала улюбленою дружиною султана 

Османської імперії Сулеймана Пишного. 

Перші школи в Рогатині створені у 16 ст. 

внаслідок діяльності церковних братств. В жовтні 1589 р. постало 

рогатинське братство за благословенням патріарха Єремії  та братів 

Рогатинців. 

На зламі  XVII-XVIII  ст. місто поступово 

втрачає статус одного з лідерів регіону, а внаслідок 

Першого поділу Речі Посполитої воно опинилось у 

складі Австрійської імперії (згодом – Австро-

Угорщини). У 1897 

р. через Рогатин 

було споруджено 

залізничний 

маршрут Ходорів–Тернопіль. 

Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. 

українське національне відродження на 

теренах Східної Галичини сприяло культурному та економічному розвитку 

міста. В цей період почали свою діяльність ряд товариств. Так, у 1891 р. 

створено Філію «Просвіти» (першим головою обрано Й. Макогонського, 

заступником - пароха з Вербиловець 

С.Городецького).  Вже у 1908 р. в повіті 

нараховувалось 68 читалень «Просвіти».  

У той же час, у 1896 р. створено філію 

Руського Педагогічного Товариства, бібліотеку 

та Русько-Українську Бурсу (1901 р., керівник            

о. Павло Кудрик).  

Активна освітня діяльність сприяла 

створенню підготовчих курсів до гімназії 

(найвідоміший з них – курси в с. Заланів, організовані о. О. Ваньо, які згодом 

стали основою для створення української гімназії в місті). Приватна 

українська гімназія діяла в Рогатині з 1909 р., однак її робота з різноманітних 

причин у певні періоди призупинялась.  

 Полум`я Першої світової війни не оминуло Рогатин. Прізвища 

багатьох міщан навіки закарбовані в лавах УСС. Знаними наставниками та 

військовими керівниками того часу були гімназійні вчителі М. 

Галущинський, Н. Гірняк, М. Угрин-Безгрішний, А. Лотоцький.  У період з 
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вересня 1914 р.  до червня 1915 р.  місто було окуповано російськими 

військами. В результаті Першої світової війни місто було зруйноване, 70 % 

центральної частини стояло у згарищі.   З листопада 1918 р. Рогатин став 

частиною ЗУНР, із червня 1919 р. – окупований Польщею, у серпні 1920 р. – 

захоплений більшовиками, а за Ризьким мирним договором між РСФРР, 

УСРР та Польщею 1921р. - став частиною Польщі, центром повіту до 1939 р. 

Перед населенням постало важке завдання – відновити життєдіяльність 

міста, відродити його колишню велич та красу. Вагомим внеском у 

відновленні вигляду міста була робота архітектора Р. Грицая.  

У міжвоєнний період освітою опікувалось товариство «Рідна Школа», 

яке координувало діяльність навчальних закладів Рогатинщини. У 1921-1922 

рр. в Рогатині існували дві приватні шкільні установи: «Рідна школа» і 

українська гімназія. В той час діяли ще дві публічні школи 7 класні з 

польською мовою навчання, а також польська державна гімназія. Однак, 

гірка доля «пацифікації» не оминула українську громаду – була закрита 

читальня та гімназія, майно розграбоване та понівечене.  

Зусиллями митрополита Андрея Шептицького та міщан на основі 

української гімназії у 1931 р. вдалось створити «Малу Духовну Семінарію».  

Розвитку української освіти активно сприяли національні громадські 

організації. Так, товариство «Жіноча Громада» в Рогатині виникло перед 

Першою Світовою війною (голова - 

І.Галущинська). Втім, офіційно вже саме 

товариство «Союз Українок» в Рогатині постало 

у 1925 р. як філія матірного Товариства у Львові. 

Головою стала     А. Гургула. Організовувались 

курси крою та шиття, куховарства, курси ведення 

дитячих садочків, опіка над дітьми матерів-

селянок. На 

загальних зборах СУ у Львові філія отримала 

окреме визнання за свою господарську 

діяльність (двотижневі куховарсько-трикотажні 

курси). У 1939 р. «Союз Українок» на теренах 

Рогатинщини припинив свою діяльність, 

відновився лише наприкінці століття.  

У міжвоєнний період активно діяло 

товариство «Сільський господар», яке 

відстоювало  інтереси українського селянства, займалось фаховою 

підготовкою спеціалістів для сільського господарства, координувало 

кооперацію.  

Навесні 1924 р. в Рогатині засновано «Повітовий Союз Кооператив». 

Його головою було обрано о. С. Городецького, а директором став С. Кузик. У 

1930 р. Повітовий Союз Кооператив змінив назву на Окружний 

кооперативний союз, який об`єднав 170 кооперативів. Окружний 

кооперативний союз диктував ціни на всі сільськогосподарські продукти на 
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чотири повіти і був поза конкуренцією, оскільки його ціни були вищі, аніж 

на міських ринках.   

Ще у 1908 р. в місті були створені товариства «Сокіл» та «Січ». Метою 

їхньої діяльності було покращення фізичної підготовки, проведення 

культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на виховання почуття 

національної єдності. З 1925 р. – діяло руханкове товариство «Луг». 

Відомими на той час були й місцеві спортивні гуртки та їхні футбольні 

команди – «Роксоляна», «Пробій», «Чорногора».  

 Період Другої світової війни став надзвичайно важливим етапом у 

житті міста та регіону, адже боротьба за життя, ідею, державу та майбутнє 

принесла чимало втрат. 18 вересня 1939 р. більшовицькі війська зайняли 

Рогатин. 5 липня 1941 р. уже німецькі війська зайняли Рогатин, місто 

ввійшло до складу Генеральної Губернії. В роки німецької окупації місто 

зазнало значних людських та матеріальних втрат. У цей час діяли дві 

семикласні школи «виділові», учительська семінарія та торгова школа. 

Проте, реалії тодішнього життя змусили згорнути легальну діяльність та 

продовжити боротьбу за власну державу в підпіллі. 13 грудня 1943 р. 

німецька поліція розстріляла 11 (за іншими даними – 24-х) вихідців з 

Бережанщини і Рогатинщини, які були причетні до підпілля ОУН. У липні 

1944 р. розпочинається новий етап «радянізації» міста.  

Протягом віків наше рідне місто пережило цілий ряд трансформацій і 

сьогодні з кожним днем продовжує розвиватись, щоб в майбутньому стати 

сучасним європейським містом. З проголошення незалежності України 

Рогатин розпочав новий етап своєї історії, творцями якої є кожен з нас.  

 

Васючинський старостинський округ 

Перша письмова згадка про с. Васючин в історичних документах 

відноситься до 1401 року, але вже наприкінці XIV століття тут діяв 

парафіяльний костьол. Історик А. Шнайдер подає дещо пізнішу дату – 1455 

р. У околицях села виявлено два багатошарові поселення голіградської 

культури фракійського гальштату та доби Київської Русі, які занесені в 

державний реєстр пам`яток археології.  У 60-х рр. ХVI ст. у селі діяла 

майстерня з виготовлення скульптури з алебастрового каменю, заснована 

Германом ван Гутте. У 80-х рр. нею керував Генріх Горст.   

В селі знаходиться церква Покрови Пресвятої Богородиці (1868 р.) 

На початку ХХ ст. тут діяло спортове товариство  «Січ», читальня 

«Просвіти», мішаний хор, драматичний гурток. До початку Першої світової 

війни у Васючині був розгорнутий гіпсовий та цегельний промисел.  

У 1916 році у цьому селі народився  український військовик, лицар 

Бронзового хреста бойової заслуги УПА, стрілець самооборонної сотні 

командира «Коса», кущовий провідник у Букачівському р-ні, провідник 

Букачівського районного проводу ОУН Михайло Михайлович Левицький. 

Загинув у бою з облавниками в селі Воскресинці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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Дитячі роки у цьому селі провів один з провідних митців кінця ХІХ– 

поч. ХХ ст. Юліан Панькевич. 

Село Воскресинці. В давнину село називалось Білий Камінь. За 

переказами старожилів тут добували білий камінь, від якого і пішла назва 

села. 

Перша письмова згадка про село відноситься до 1440 року. Територія села 

піддавалась неодноразово нападам татарських завойовників, які знищили 

Білий Камінь. 

З 1885 р. землями Воскресинці заволодів Юліян Тустановський. Дідич 

був заможним чоловіком. У його володіння входили села Журів, 

Підмихайлівці, Воскресинці, Васючин і Княгиничі. Походив з українського 

боярського роду, але зрікся свого релігійного обряду і прийняв римо-

католицький.  

В селі діє церква Воскресіння Господнього / Святого Івана Богослова 

(1863 р.). 

 

Вербилівський старостинський округ 

Про прадавнє виникнення села Вербилівці свідчить його назва, яка за 

усними переказами мешканців села походить з тих давніх часів, коли на 

території села, розташованій в низинній місцевості лісової смуги, росли 

верби, а самі мешканці займались полюванням, тобто були ловцями на 

дичину, що і дало назву першим поселенцям села Вербилівці. 

У письмових документах село Вербилівці згадується за 1433 рік як 

передмістя міста Рогатин, а з 1461 року стало вважатись окремим містечком. 

На території села знайдені кам’яні знаряддя пізнього палеоліту та рештки 

давньоруського поселення, що засвідчує його древню історію. 

До 1939 року у селі діяла читальня «Просвіти», мішаний хор, 

драматичний гурток. Місцева філія «Союзу Українок» провадила куховарські 

та оздоровчі курси.  

В селі знаходиться Церква Різдва Івана Хрестителя (1869 р.). 

Тут також жив і працював 37 років мав парафію у церкві довголітній 

декан, організатор духовного і культурно-просвітницького життя на 

Рогатинщині отець шамбелян Степан Городецький. 

 

Верхньолипицький старостинський округ 

Село Верхня Липиця (Липиця Горішня). Назва села, ймовірно, 

походить від давньої назви річки Липівка, яка зараз називається Нараївкою, 

що протікала через липові ліси, які росли на обох берегах. Сліди поселень на 

території села відносяться до дуже давнього періоду (II – III ст. н.е.).  Перша 

згадка про село датується 1447 р. У липні 1906 року місцеві жителі взяли 

участь  у аграрному страйку. На околицях села виявлено стоянку доби 

пізнього палеоліту, рештки поселення та могильник ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст., що 

дали назву Липицькій археологічній культурі.  
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На території села знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці 

(1896р.). 

Перша письмова згадка про село Лопушня датується 1645 роком. Під 

час Першої світової війни село було повністю знищене і заселене польськими 

колоністами, а згодом, у 50-х рр. – здебільшого переселенцями з етнічних 

українських земель, які за договором між Німеччиною та Радянським 

Союзом віддали Польщі. У 1916 році тут розташовувався османський 

гарнізон, на місці якого у 2006 році турецьким урядом споруджено меморіал.  

З Лопушні походить дохристиянська пам`ятка – статуя 

«Лопушнянський світовид».  

 

Долинянський старостинський округ 

Назва села Долиняни, вірогідно, утворена семантичним шляхом від 

загальної назви волиняни – «люди, які оселилися (проживали) в долині». 

В першоджерелах Долиняни згадуються в актах міських і земських Речі 

Посполитій Польській (1868-1935) та в книзі Львівського земського суду 

зроблено запис, що село вперше письмово згадується 12 березня 1456 року, 

коли галицький каштелян із с. Княгиничів  Іван віддав Долиняни в заставну 

оренду за 700 угорських золотих. Однак у жодному разі не треба пов’язувати 

рік першої писемної згадки про село з його віком, бо всі села, які в середні 

віки згадувалися в тих чи інших документах, існували набагато раніше. 

В селі знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці Православної 

Церкви України (1896 р.). 

У 1841-1882 роках тут був настоятелем церкви член Руської Трійці о. 

Іван Білинський.  

Під час Другої світової війни понад 40 мешканців села воювали у лавах 

УПА.  

Перша згадка про село Дегова датована 1453 роком. Про походження 

назви села є декілька версій, одна з них розповідає, що на місці теперішнього 

урочища Березник ріс березовий гай, а з березини варили дьоготь. Тому 

могла бути назва Дьогова – Дегова.  У селі розміщується церква Урочистого 

в`їзду Христа в Єрусалим (1898 р., архітектор – Василь Нагірний).  

У церквах сіл Дегова і Псари мав парафію священик, колишній воїн 

УГА, культурно-просвітницький діяч, в’язень ГУЛАГу Роман Лопатинський. 

Про походження села Приозерне (Псари) мало відомо, проте існувало воно 

ще задовго до початку національно-визвольної війни Богдана Хмельницького 

у 1648 році. Переказ говорить про те, що козаки відпочивали своїм великим 

обозом саме під цією гіркою і від того пішла назва села.  

В селі Приозерне знаходиться церква Преображення Господнього (1793 

р.) та садиба графського роду Реїв (XVIII ст.) - нащадків древнього 

роду Потоцьких. Ансамбль складається з палацу, в’їзних воріт, зерносховища 

та конюшні-стайні. Ці споруди розташовуються у старовинному парку 

площею у 30 гектарів, який зберіг елементи свого початкового планування. 

Палац будувався архітектором Юліаном Захарієвичем (за проектом якого, до 
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речі, споруджено залізничний вокзал у Львові) і був закінчений у 1882 році. 

Роботи щедро фінансувала власниця маєтку графиня Глоговська-Рей, яка 

була великою місцевою землевласницею. Палац будувався у стилі необароко 

з елементами ренесансу, має форму замку, на стінах багато красивого 

«інформативного» ліплення (зображення тварин, гербів, орнаменти). Споруда 

цегляна, двоповерхова, на кам’яному цоколі із великих тесаних брил. Під 

палацом розміщуються великі склепінчасті підвали. 

 

Добринівський старостинський округ 

Перша історична писемна згадка про село Добринів відноситься до 

1433 року, коли після конфіскації маєтностей Богдана Рогатинського, який 

очолив супротив проти польського меча, Владислав Ягайло віддав Добринів 

своєму прибічнику Миколі Параві. 

До Першої світової війни у селі діяли два млини, молочарня, цегельня. 

Розвивалися ремесла, пов`язані з обробкою деревини, виготовлення 

музичних інструментів, працювало декілька ковалів. Активно діяла філія 

«Просвіти», драматичний гурток, духовий оркестр під керівництвом 

директора місцевої школи О.Брудного.  

В селі знаходиться церква Успіння Пресвятої Богородиці (1929 р.), 

парохом якої у міжвоєнні роки (до 1944 року) був активний громадський  

діяч отець Григорій Скасків.  

Перша згадка про с. Стратин відноситься до 1432 року, однак 

археологічні дослідження свідчать про існування поселення декілька століть 

раніше. 

Одна з найпоширеніших легенд розповідає, що село зародилось в часи 

князювання Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича, який 

страчував опозиційних бояр в глухих лісових хащах, де тепер розташоване 

село Стратин. Далі легенда каже, що тіла вбитих бояр погрібали, тобто 

хоронили, трохи на північ від місця страти, і таким чином постала назва 

найбільшого стратинського хутора Погребівка. Є також припущення, що 

назва села походить від кельтського слова «страт», що означає «оболоня над 

річкою».  

В околиці села виявлені кургани-могильники невідомого датування. У 

ХV столітті у місті будується дерев’яний замок та земляні міські укріплення. 

На початку ХVІІ століття Стратин стає не тільки великим містом, а й 

значним культурним та духовним центром. Причому не тільки українців, а й 

поляків та євреїв. Львівський єпископ Гедеон Балабан відкрив у місті 

навчальний заклад та друкарню, яка була третьою у всій Русі. У друкарні 

працював відомий письменник та книгодрукар Памво Беринда, який 

вважається одним із зачинателів української поезії та драми. Після смерті 

Гедеона Балабана у 1607 році обладнання стратинської друкарні повністю 

вивіз до Києво-Печерської лаври архімандрит Єлисей Плетенецький, що дало 

початок знаменитій лаврівській друкарні. Палво Беринда — видатний діяч 

української культури XVII століття, лексикограф та письменник. 



12 
 

Найвизначніша праця Беринди — перший друкований український словник 

«Лексикон славеноросский альбо імен толкование». У Стратині діяла 

папірня, гіпсарня, розвивалося пасічництво, гончарний промисел. Під час 

Першої світової війни російська армія значно спалила населений пункт – 

знищено ратушу та церкву. 

На території села знаходяться дві греко-католицькі церкви – Церква 

Святого Олексія / Святого Дмитра (1799 р.) та Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці (1812 р.). 

 

Жовчівський старостинський округ 

Перша документальна згадка про село Жовчів – 1466 р. 

В селі побутує пояснення назви Жовчів – від речовини жовч. Назва села 

виникла від якогось пораненого турка, котрий дістався в цю місцевість і 

застав тут кілька хат. Оселився в цій місцевості і опісля лікував навколишніх 

мешканців за допомогою жовчі. За іншою версією це був місцевий знахар, 

котрого прозвали «турком». 

У радянський період село було перейменовано на Калинівку, в часи 

незалежної України – історичну назву повернули. У 1641 році помер єпископ 

Львівський, Галицький та Кам`янець-Подільський Ієремія Тисаровський, 

якого поховали у місцевій церкві. На початку минулого століття у селі 

активно діяла філія товариства «Просвіти», театральний гурток, мішаний 

хор. Гастролювали мандрівні театри «Заграва» О. Тобілевича, «Промінь» 

Комаровського, виступали хори Тименка і Котка. У часи польської 

пацифікації було спалено кооперативну крамницю, у читальні шаблями 

порубали книги, декорації, сценічний одяг, заборонили діяльність 

молодіжного «Пласту».  

В селі знаходиться церква Святого Архангела Михайла (1909 р., 

архітектор Василь Нагірний).  

У селі Жовчів народились: Роман Смик — український лікар, 

громадський і культурний діяч, меценат, племінник Богдана Лепкого; Лесь 

Новіна-Розлуцький — січовий стрілець, підхорунжий УСС, український 

письменник, театральний і громадський діяч. 

Найдавніша згадка про село Данильче  припадає на 1453 р. 

В селі знаходиться церква Святої Анни (1911 р., архітектор – Филимон 

Левицький). У 1895 році тут збудовано латинську каплицю, яка була 

зруйнована в часи Другої світової війни. 

Перша писемна згадка про село Уїзд датується 1564 р. Дерев`яна 

церква Святого Миколая (1775 р.) з дзвіницею занесена в реєстр пам`яток 

архітектури національного значення.  Церква використовується 

громадою Православної церкви України. 27 серпня 2017 року митрополит 

Івано-Франківський і Галицький Іоасаф в Уїзді звершив освячення нового 

мурованого храму святителя Миколая Чудотворця.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%84_(%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%84_(%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2)
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Княгиницький старостинський округ 

Перша згадка про село Княгиничі датується 1437 роком. Назва, 

вочевидь, походить від того, що ці землі в давнину були княжим володінням. 

У 1500 році польський король Ян Ольбрахт надав селу статус міста, яке у 

1563 році одержало Магдебурзьке право, а у 1679 році - стає значним 

адміністративним центром округи з 31 населеним пунктом. Місто в межах 

укріплень складалося з ринкової площі розміром 150 х 100 метрів, посеред 

якої височіла ратуша. Довкола ринкової площі був торгівельно-ремісничий 

квартал. За прямокутником довколоринкових будівель по периметру ішли 

вулиці, за якими стояли житлові будинки бідніших жителів, які із 

присадибними ділянками примикали до валів. Земляні укріплення в плані 

утворювали прямокутник розміром приблизно 350 х 300 метрів, з двома 

брамами — Галицькою та Львівською і десятьма бастіонами, від деяких 

залишилися невиразні залишки на місцевості. У містечку були старовинні 

муровані костел та синагога, які були розібрані у радянський час. З 

визначних цивільних споруд були відомі ратуша та палаци місцевих панів 

Центнерів та Тустановських, ці пам’ятки також не дійшли до нашого часу.  

В селі знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці  (1807 р.) 

У 1888 році у Княгиничах народився Степан Якимович Кузик – 

адвокат, депутат польського парламенту від УНДО (1928-1935 рр.), директор 

Окружного кооперативного союзу, учасник реорганізації Центросоюзу.   

У Княгиничах з 30 червня 2007 року діє меморіальний музей голови 

УПА Романа Шухевича, який у 1946-1947 рр. мав свою штаб-квартиру. 

Перші писемні згадки про село Загір`я датуються XV ст. У XVII ст. у 

селі Загір`ї збудовано церкву Воздвиження Чесного хреста, яку у 1744 році 

відреставровано і освячено. Дзвіниця зведена у 1817 році. З 1946 року церква 

була зачинена. Стінопис інтер`єру – ХІХ ст. 

Перша згадка про село Помонята припадає на XIII століття. Про 

походження назви села є декілька легенд. Одна з них, що збереглась в пам’яті 

людей, говорить, що коли монголо-татари рухались зі сходу на захід, то не 

замітили і поминули село, оскільки воно розташоване між високими горбами. 

Село так і залишилось не зруйнованим і від цього пішла його назва. На 

території села виявлено давньоруське поселення XII-XIIІ ст., знайдені 

крем`яні знаряддя праці.  

У першій половині ХХ ст. у селі активно діяла філія «Просвіти», 

драматичний гурток, мішаний хор, духовий оркестр. Діяв кооператив 

«Селянська поміч».   

В селі знаходиться церква Святого Миколая (1881 р.), розташована на 

пагорбі посеред села. Тризрубна однобанна будівля на підмурівку. 

Складається з трьох прямокутних об’ємів (нава ширша). До вівтаря по 

обидва боки примуровані великі квадратові в плані захристії. Над навою 

здіймається велика шоломова баня, увінчана світловим ліхтарем з маківкою. 
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Вівтар і бабинець вкриті двосхилими причілковими дахами. Ризниці, з 

восьмибічним другим ярусом, вкриті великими шоломовими банями. Хори, 

спочатку розташовувалися при західній стіні бабинця, розбудовані з 

поширенням на південну і північну стіни бабинця. Чотириярусний іконостас 

аркової побудови в сучасний церкві перемальований місцевими малярами, як 

і орнаментальний і сюжетний стінопис. 

У 1895 році у Помонятах народилась відома оперна і камерна співачка 

(ліричне сопрано) Марія Володимирівна Сабат-Свірська. 

 

Конюшківський старостинський округ 

Село Конюшки належить до давніх поселень Опілля. Побутує легенда 

про те, що його назва походить від конюшень галицьких князів, де бояри 

розводили коней і продавали племінні породи у Візантію. 

Перша письмова згадка про село належить до середини XV століття. По 

документах видно, що село було власністю різних польських шляхтичів, які 

часто перепродували або передавали його в оренду. Час від часу польські 

королі «дарували» село шляхтичам «за вірну службу короні». У 1565 році 

Конюшки «навічно» передано шляхтичу М. Синявському. 

Фільварок Синявських був одним з найбільших на Рогатинщині.  

На північній околиці села є залишки давнього  поселення пізнього 

палеоліту. 

В селі діють дві церкви: Українська греко-католицька церква Успіння 

Святої Богородиці та Українська Православна церква Московського 

Патріархату (Архістратига Михаїла). 

Перша згадка про село Явче на Рогатинщині відноситься до 1441 року. 

Згідно архівних документів («Акти гродські та земські» том 12, стор. 2. № 11) 

перша письмова згадка про назву села відноситься до 1435 року. В XIV 

столітті село входило до складу Великого Князівства Литовського. 

В період 1854-1855 років на землях села Явче, в урочищі Городьків було 

засновано поселення. Це було суто польське поселення Городьків, яке в 1934-

1935 роках стало окремим населеним пунктом. Під час війни село було 

знищено. У селі діє церква Святого Дмитра (1897 р.). 

Населений пункт Йосипівка (Бахманка) був заснований у 1930-х 

роках, де основу мешканців села складали переселенці з Львівщини. 

Причиною переселення було відкриття підприємства з видобування торфу, 

яке припинило свою діяльність в 1995 році. У 1991 році тут збудовано церкву 

Святих Апостолів Петра і Павла.  

 

Липівський старостинський округ 

Село Липівка – одне із найдавніших поселень на теренах 

Рогатинщини. Засновником поселення, що мало статус містечка, вважається 

Іван Ферлей з Добровиці, рогатинський староста (близько 1571 р.). Перші   

дві  назви:  Матвіїв, потім  Фірлеїв. Перша   письмова  згадка про Матвіїв   

датується  у 1432 році.  Місцевість сіл  горбиста,  землі  малородючі   і  
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незручні  у  користуванні   через  горбисту  місцевість.  Є в  цій  місцевості  

найвища гора  в  Рогатинському   районі – 434  метри  над  рівнем   моря,   

що    1-2  метри  не вистачає    до  статусу  гірського. 

У селі була дерев`яна церква, спалена татарами. На її місці у 1737 році 

споруджено нову, також дерев`яну, яку замінено у 1893 році на кам`яну 

церкву Зішестя Святого Духа. Іконостас виготовляв маляр Готра у 1909 році.  

Костел Святого Станіслава Єпископа в с. Липівка. Збудований 1576 

року (з того часу декілька разів зазнавав реконструкцій). Розташований на 

високому урвищі над річкою Гнила Липа. Територія костелу та пагорб 

оточені міцними мурами з міцними контрфорсами, складеними з ламаних 

каменів на вапняному розчині. Мури мали оборонне значення і, давніше – 

бійниці. Костел мурований, однонавовий, з гранчастим вівтарем і двома 

півкруглими конхами трансепту різного розміру і в плані і по висоті. З 

півночі до вівтаря прибудована двоярусна захристія. З заходу до нави 

прилягає чотириярусна квадратова в плані вежа-дзвіниця. В інтер’єрі основні 

об’єми перекриті цегляними хрестовими склепіннями. Зберігся головний 

вівтар з білого гіпсованого мармуру, а також два мармурові вівтарі в 

трансепті. Ікони у вівтарях нові. 

У 1815 році у Липівці народився Степан Теодорович Качала - 

галицький греко-католицький священик, з 1861 року – посол до Галицького 

сейму та Австрійського райхстату. 

Перша письмова згадка про село Кліщівна датується серединою XV 

століття (1462 рік). Є декілька версій про походження назви села. 

Найпопулярніша пов’язана з легендою про те, що на місці сучасного села 

княже військо «взяло у кліщі» ворожі загони і знищило їх. Інша версія 

походження назви села каже, що цілком можливо, що в селі жив такий собі 

козак Герасим Кліщ, котрого прозивали Кліщем.  

Донедавна у селі існувала дерев`яна церква Святого Миколи (1709 р.), 

яка під час непрофесійної реставрації практично повністю була знищена. 

Зараз – єдина діюча у селі церква – мурована церква Святого Миколи, яка 

збудована у 1938 р. за проектом архітектора Роман Грицая. Село мало 

читальню «Просвіти», аматорський драматичний гурток, мішаний хор, 

спортивний клуб «Луг». Активно діяли філії «Союзу Українок» та товариства 

«Сільський Господар».  

 

Лучинецький старостинський округ 

 Перша письмова згадка про село Лучинці датується 1475 роком.  У 

західній частині села знайдене поселення черняхівської культури. В 

історичних документах згадується, що в центрі Лучинець у XVI-XVII ст. 

знаходився замок. «Лучинці, – згадує о. Йосиф Яворський, – в сиву давнину 

розташовувались у місцевості, яка називалась «над жирою», а після 

знищення його татарами, жителі поселились на території теперішнього 

розташування села». Ходить таке передання, що першим жителем села був 

чоловік по прізвищу Лука чи Лук. Вже пізніше тут почали будуватись інші 
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газди, а назву села обрали собі від першого поселенця. Як кажуть старожили, 

спочатку село називалось Лукинці. 

У 1931 році у селі діяв Хліборобський Вишкіл Молоді, активно діяв 

кооператив «Надія». У часі Другої світової війни в Лучинцях був тимчасовий 

аеродром для німецьких військових літаків. У липні 1944 року великої шкоди 

селу завдали радянські літаки, які бомбардували цей аеродром.   

В селі діє церква Святого Миколая (1903 р., архітектор – Василь 

Нагірний). 

Перша згадка про село Обельниця датується 1378 роком. З XV ст. 

походять згадки про рогатинського воєводу Федька Обельницького та про 

власника села, судового урядовця Петра Карася. В селі знаходиться церква  

Святого Миколи (1996 р.) 

Перша згадка про село Бабухів припадає на першу половину XV ст. – 

приблизно на 1440 р. Про походження назви села є декілька легенд. Одна з 

них, що зберігалася в пам’яті людей, розповідає, що назва походить від слів 

«баби ховалися від набігів татар». Достовірною легендою про походження 

назви села є те, що вона є присвійно-прикметниковою формою з суфіксом 

«ов», «Бабухов», утвореною від особового імені Бабух. Існування такого 

імені засвідчено писемними пам’ятками. Так, мабуть, називався засновник 

або власник поселення. Не включена можливість, що це ім’я якимось чином 

пов’язане із відомим божеством. А.Шнайдер виводить назву села із назви 

потоку. 

В селі знаходиться церква Воскресення Ісуса Христа (1933 р., 

архітектор – Олександр Лушпинський). 

 

Нижньолипицький старостинський округ 

 Перша згадка про село Липиця відноситься до 1419 року, а вже в 1439 

році згадується дві Липиці – Липиця Горішня та Липиця Долішня. 

Про походження назви села існує декілька легенд. Одна з них каже, що в 

давнину на цій місцевості росли липові ліси, які і дали назву двом селам. 

Можливо назви сіл походять від назви річки, адже річка Нараївка протікає 

між Золотою і Гнилою Липою. 

Поблизу села виявлено стоянку пізнього палеоліту, збереглися легенди 

про хана Батия (одне з урочищ називається «Батовиця»). 

В селі знаходиться дерев’яна церква Св. Йоакима і Анни (1860 р.). 

У Нижній Липиці споруджено меморіал німецьким військовим, які 

загинули у роки Першої світової війни.  

У цьому селі довгий час жив та працював український лікар, активний 

просвітянин, учасник національно-визвольної війни 1918-1921 рр. Теофіл 

Гвоздецький. Діяли «Просвіта», «Сільський Господар», «Сокіл», «Луг», 

«Каменярі». В околицях діяла бойова група ОУН.  

Перша згадка про село Світанок (колишні Свистільники) була за 

князювання Данила Галицького (перша половина XIII ст.). Назву село 

дістало від слова «свист», оскільки село розташоване між великими горбами, 
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то саме на горбах були розташовані сторожові вежі, на яких вартували воїни 

Данила Галицького. Своїм свистом вони передавали сигнали про наближення 

ворога. 

Друга версія походження назви села – від власника маєтків 

Свистільницького Андрія. 

Точної дати заснування села не вдалось з’ясувати і до сьогодні. В 

писемних актах припускається, що це був 1439 рік. На честь першої згадки 

про село на території нової школи встановлено пам’ятний знак. 

Між селами Світанок та Нижня Липиця виявлено стоянку пізнього 

палеоліту, на території села знайдено скарб римських монет ІІ ст. У часі 

Першої світової війни тут точились жорстокі бої між російською та 

австрійською арміями. Село було майже повністю знищене. Згоріла навіть 

дерев`яна церква. У 1915-1916 рр. тут перебував Кіш УСС на чолі із 

полковником Дмитром Вітовським.  

В селі збудовано храми Покрови Пресвятої Богородиці (1992 р.) / 

Воскресення Господнього. 

 

Підкамінський старостинський округ 

З півдня до села підступають високі кам’яні скелі, з-під яких витікає 

чиста і холодна вода прекрасних джерел. Тут давним-давно оселились предки 

слов’ян та назвали своє поселення Підкамінь. Так впродовж тисячоліття ця 

назва не змінилась і збереглась до сьогоднішнього дня. 

В письмових джерелах село згадується вперше у 1440 році. 

Зазначається, що у цьому році власницею села Підкамінь була Марія, княжна 

Гольшанська (Словник географічний королівства Польського 1887 р. № N-

VI, стор. 406). Є відомості, що перша згадка про Підкамінь була у 1140 році.  

Зважаючи на археологічні знахідки (кремінні серпи, сокири, ножі 

періоду неоліту) можна стверджувати, що поселення на території сучасного 

Підкаменя були значно раніше, але документальних підтверджень цьому не 

має. 

У Середні віки Підкамінь мав статус міста і знаходився дещо 

північніше теперішнього розташування (тепер Лиса Гора). На цьому місці до 

недавніх часів виорювалися з ґрунту каміння та залишки виробів ремісників 

(глиняні наконечники веретен, вироби гончарів тощо). 

В селі знаходиться церква Собору Пресвятої Богородиці (1877 р.) На 

початку ХІХ ст. у селі було споруджено костел Різдва Пресвятої Богородиці, 

зараз споруда збереглась частково.   

Перша згадка про село Беньківці датована серединою XVI століття. 

Про походження села є декілька легенд. Відомо, що в селі була церква вже у 

1578 р. Її триверху наступницю звели з дерева у 1731 р. Її закрили за наказом 

австрійської влади від 27.11.1809 р. - бо була вже в аварійному стані. 

Селянам це не сподобалося, храм вони відремонтували - і він знову 

запрацював у грудні 1814 р. І пропрацював аж до 1882 р., коли звели все ще 

існуючу скромну святиню. Мурована дзвіниця - з 1904 р. (до того стояла 



18 
 

дерев`яна збудована у 1863 р.). Веранду-присінок добудували на початку ХХ 

ст., тоді ж ґонт замінили на бляху. Ще одне розширення храму відбулося у 

1922 р. З 1960-х рр. церкву переобладнали під етнографічний сільський 

музей. 

У селі існує досі збережений водяний млин на річці Свірж. Діюча 

церква Святого Архангела Михайла (1882 р.). 

Село Дички  розташоване на північний захід від міста  Рогатин. Перша 

згадка про село Дички датується 1440 роком. Побутує легенда, що першими 

поселенцями були люди, які втекли від татарського нападу на тутешні землі і 

поселились навколо урочища «Лісничівка», яке знаходиться в північній 

частині села, поблизу якого було єдине джерело питної води. Ця назва 

«Лісничівка» збереглася і по сьогоднішній день. На місці теперішнього 

розташування села були ліси в яких росло багато дикорослих плодових 

дерев. Саме тому ця місцевість дістала назву «Дички», що пізніше 

передалось населеному пункту. 

До початку Першої світової війни у селі було розвинуте пасічництво, 

діяла олійня, для якої люди вирощували льон, сон, соняшник, мак, збирали 

насіння бука. 

В селі знаходиться греко-католицька церква Воскресіння  Христового 

(1879 р.) 

Перша згадка про село Яглуш датується 1464 роком. Перші поселенці 

села в сиву давнину проживали на хуторі Закутина, де знаходиться поле 

Яглушки. Саме від цього могла піти назва Яглуш. Біля хутора Закутина є 

місце, яке називається «під старою церквою». Очевидно, що на пустому 

підгрунті така назва не могла з’явитися. Також колишні старожили ділилися 

спогадами своїх батьків, що засновником села був пан Глуш, який часто 

любив говорити: «Я – глуш, не допущу, не дозволю» і таке інше. 

У 1946 року назву села Яглуш перейменували на Гончарівку, а в 1995 році - 

повернута історична назва села Яглуш. 

В селі знаходиться греко-католицька дерев`яна церква Воскресіння 

Христового, побудована в 1914 році. 

 

Підмихайлівський старостинський округ 

Село Підмихайлівці вперше згадується у писемних джерелах 1453 р. і 

пов`язане з водяним млином на р. Свірж. На території села знайдено 

поселення голіградської культури фракійського гальштату. До 1944 року у 

селі діяв монастир сестер Василіанок.  

У селі у 1918 році народився відомий історик, кандидат і доктор 

історичних наук Ярослав Павлович Кісь. 

В селі Підмихайлівці знаходиться церква Св. Архістратига Михаїла 

(1850 р.) 

Перша писемна згадка про село Журів датується 1394 р. і згадується у 

документах жалування грамот Ягайла Великого. Первісна назва села – 

Данилівка, в честь князя Данила, який тут збудував замок для своєї старшої 
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сестри Олени. Пізніше село згадується як Джурів, а з часом просто Журів. 

За переказами, назва села Журів походить від журавлів, які тут селилися на 

водах. Археологічна експедиція виявила біля села сліди давнього  поселення 

голіградської культури фракіцякого гальштату.  

У 1455 році  у податковому реєстрі село документується як спалене, 

але є млин. Також є згадка про його спалення татарами в 1588 р. В 

історичних документах є згадка про журівський замок, який у 1648 році був 

зруйнований.  До середини ХХ ст. в селі існував костел Св. Станіслава, зараз 

на його місці споруджена каплиця. 

В Журові знаходиться церква Св. Димитрія Солунського (1914 р.) 

Перша писемна згадка про село Григорів датується 1437 роком у 

жалуваній грамоті польського короля Яна Казимира, згідно з якої село 

передається пану Григорію Якубовському. 

Перша назва села Григорів – Вербівка. Дана назва походить від річки 

Верхівка (була обсаджена великою кількістю верб) і протікала ближче до 

Вишнівського лісу.  Первісне поселення розміщувалось по обидва боки 

річки. 

У книзі Гната Хоткевича «Ярослав Осьмомисл» згадується про село 

Вербівку. 

В роки князювання Данила Романовича Галицького село Вербівка 

належало старшій сестрі князя Олені. Під час зведення Львова через 

Вербівку проходили дороги, по яких везли з Галича дерево для спорудження 

Високого Замку. 

З XVIII століття, під час монголо-татарської навали, на окраїні 

Вербівки була споруджена велика сторожова вежа, на якій знаходилась копа 

сіна. При наближенні ворога сіно запалювали. Це перейшло в звучання слів 

«гори гора», що стало однією із версій походження назви села Григорів. 

Друга версія походження села – від імені пана Григорія Якубовського, якому 

належало село з 1437 року. 

У селі діє церква Різдва Пресвятої Богородиці (1855 р.). 

У Григорові у 1833 році народився Омелян Михайлович Огоновський – 

український вчений-філолог та громадський діяч, доктор філософії (1865 р.), 

член-кореспондент Польської академії знань. 

 

Пуківський старостинський округ 

 Село Пуків своєю давністю сягає  часів  енеоліту. На  його  території    

знайдено залишки  пізнього  кам’яного віку, але  перша  письмова  згадка  

про  нього припадає  на  1419 рік. Про походження назви села  існує  

декілька  легенд.   Одна  із  них говорить,  що воно походить  від  назви  

дерева,  бо  біля села  здавна  росте  буковий   ліс. 

 Отже,  село спочатку  називалося  Буків,  а  згодом  буква «Б»  

перетворилася  на «П»  і  стало  звучати  як  Пуків. Інша  легенда  говорить  

про  те, що перша  назва  села   Путів, від  слова  путь, адже  через  село  

проходила  дорога, яка  в  давні  часи з’єднувала  містечко  Стратин  із  
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древнім Галичем. Згодом  звук «Т»,  для  полегшеного  звучання змінився  на 

«К»,   і  назва  стала Пуків. 

Дослідник О. Купчинський  вважає, що  назва  села  Пуків  походить 

від  власного імені «Пука». Такі  імена  траплялися  ще  до  виникнення 

Галицького князівства, а також  у  часи його державного існування. І той 

Пук  міг бути княжим  дружинником або  боярином. Є  і  інші версії  

походження назви села, які стосуються язичницьких часів.  

Значний вплив на розвиток українського шкільництва та культури мав 

священик місцевої церкви о. Соловій. 

Діюча церква у селі - церква Введення Пресвятої Богородиці в храм 

(1894 р.) 

Біля Пукова розташований ботанічний заповідник державного значення 

«Чортова гора» та лісовий заказник місцевого значення в урочищі Журитин.  

Чесники – одне з найдавніших сіл Рогатинщини. Перша письмова 

згадка про село датується 1368 роком.  

 У роки татарського лихоліття спеціально будувалися Божі храми, які 

ще виконували роль оборонних споруд. Власне такою є церква у Чесниках. 

Вона мурована, була огороджена кам'яними стінами, земляними валами і 

ровами. 

Згадується 5 травня 1449 року в книгах галицького суду. 

У податковому реєстрі 1515 року в селі документується піп (отже, уже 

тоді була церква) і 5 ланів (близько 125 га) оброблюваної землі. 

Про події в Чесниках у XVI-XVII ст. відомо небагато, бо то був час 

закріпачення селян і посилення експлуатації галицьких земель поляками. 

Збереглося свідчення, що в першій половині XVII ст. у Чесниках діяв 

оборонний замок -  осідок родини польських магнатів Казановських. 

Давня церква Святого Архангела Михаїла була збудована близько XV-

XVI ст. У 1911 році у селі було  збудовано нову церкву з одноіменною 

посвятою тому ж Святому (архітектор – 

Василь Нагірний).  

У селі знаходиться пам'ятка архітектури 

Миколаївська церква (XIV-XV, ХІХ ст.). 

У цьому селі народились: Остап 

Весоловський — український політичний 

та громадський діяч, делегат Української 

Національної Ради ЗУНР, батько 

українського композитора та 

музиканта Богдана Весоловського; Микола Їжак - український священик, 

один із двох перших капеланів УСС; Орест Шеремета - митрофорний 

протоієрей УГКЦ. 

 

Путятинський старостинський округ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1449
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%87%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Щодо назви «Путятинці», то село її запозичило від власного імені з 

часів праслов’янської чи слов’янської доби – Путяти. Хто такий Путята, 

іменем якого назвали село? Слово «Путятинці» означає «піддані Путяти». 

Існує ще один варіант щодо назви села. Він зводиться до того, що люди 

поселилися при путі, який поєднував Рогатин з Галичем. Назва села дає 

можливість визначити його вік. І хоч перша писемна згадка про село 

датується XV ст., точніше 1433 р., Путятинці виникли, мабуть, у добу княжих 

часів, цілком можливо, що в часи Галицького або Галицько-Волинського 

князівства, приблизно в XI – XII столітті. 

На території села знайдено знаряддя праці епохи бронзи та римські 

монети ІІ-ІІІ ст.  

На початку ХХ ст. у селі функціонували водяний млин, гуральня, 

кооператив «Єдність». Діяли товариство «Просвіта», філія товариства «Рідна 

Школа», «Сільський Господар», молодіжні спортові організації. У фільварку, 

власником якого був дідич М. Торосєвич, був невеликий костел, до якого 

приїжджав правити службу католицький ксьондз з Рогатина.  

20 березня 1943 року на території старої цегельні німці розстріляли 

близько 300 євреїв, яких привезли з рогатинського гетто. У 1944 році село 

наполовину було зруйноване.  

Зараз в селі діє церква Святого Богоявлення Господнього,  збудована в 

1912 році.  

 

Підгородянський старостинський округ 

Село Підгороддя вперше згадується у книгах галицького суду 3 січня 

1446 року. У податковому реєстрі 1515 року в селі документується 3 лани 

(близько 75 га) оброблюваної землі у володінні Одновського.  

У 1553 році село отримало Магдебурзьке право, власник Підгороддя 

Андрій Тенчинський добився отримання королівського привілею на 

самоврядування, дозволу на щотижневий торг і дві щорічні ярмарки. Пізніше 

ці привілеї кілька разів підтверджувалися  і поселення над Гнилою Липою до 

початку XX ст. вважалося містечком. З кінця XVIII століття відома печатка з 

гербом містечка: у полі печатки — зображення мурованої ратуші з 

трьома вежами, над якою — латинські літери «P. M.» («Podgrodensis 

Magistratus» — «Підгородецький магістрат»). У 1991 році встановлено 

пам'ятник Дмитрові Вітовському.  

У селі діє церква Різдва Святого Івана Хрестителя (1924 р.). У давнину 

селі існувало декілька чоловічих монастирів та з XVII ст. існував жіночий 

василіанський монастир.  

У 1889 році  у селі Підгороддя народилась Ольга Михайлівна Басараб 

(Левицька)  — громадська діячка Галичини початку XX-го століття, 

організаторка благодійної діяльності, учасниця Українського жіночого 

союзу (Відень), Союзу Українок (Львів), Комітету допомоги пораненим і 

полоненим (Відень), Комітету допомоги цивільному населенню 

(Відень), дипломат УНР і ЗУНР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1515
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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Перша згадка про село Руда датується 4 грудня 1464 року. Тут 

збереглися унікальні пам`ятки, такі як: будівля давньої придорожньої 

корчми, давня дерев`яна дзвіниця церкви Богоявлення Господнього. У 1937 

році тут діяв кооператив «Народний дім». Діюча церква Богоявлення 

Господнього збудована у 1896 р. 

Село Підвиння знаходиться на схід від міста Рогатина. Перша писемна 

згадка про село відноситься до 1433 р. У лісовому масиві на схід від села 

збереглися сліди давнього поселення. В кінці ХІХ ст. із села Залужжя була 

перенесена дерев’яна церква (1717 р.) Воздвиження Чесного Хреста., яка 

знищена перебудовою в кінці минулого століття.  У 1957 році до старої 

цервки примуровано новий бабинець. У 1991 році тут збудовано одноіменну 

нову церкву.  

У селі народився о. Іриней Готра-Дорошенко — священик УГКЦ, 

чернець ЧСВВ, бандурист, особистий секретар Митрополита Андрея 

Шептицького, релігійний діяч, ігумен Бучацького монастиря ЧСВВ.  

Перенівка (давня назва Перунівка) – село відоме із XVI ст. У давніх 

писемних джерелах згадується монастир (1520 р.) та трагічні події 1589 р., 

коли татари вирізали всіх жителів села. На території села зареєстрована 

пам`ятка археології давньоруського періоду «Перенівка-1». На горі Пікула 

збереглися залишки кладовища періоду Першої світової війни.  

У 1880 році  у селі збудовано церкву Святих Апостолів Петра і Павла. 

 

Черченський старостинський округ 

Перша письмова згадка про село Черче датується 1433 роком. 

Поселення існувало тут ще у ХІІІ ст. 

Назва села походила від чернечого поля, що належало монастирю, на 

ньому й оселилися перші мешканці Черча. Спочатку село називалось 

Чернече, потім Чернче, а згодом – Черче. 

На території села виявлено 12 пам`яток історії та культури.  

Це село на Опіллі відоме своїм бальнеологічно-грязевим курортом, 

створеним ще в першій третині ХХ століття. Тоді він звався мінеральний 

живець «Черче». 

У селі діє церква Святого Василія Великого (1897 р.). 

Церква Святого Василя Великого (с.Черче), збудована у 1733 році 

про що свідчить напис на одвірках південних дверей в бабинець. Жителі села 

із покоління в покоління цей храм називають церквою Святої Параскеви. 

Стара дерев’яна церква являється пам’яткою архітектури національного 

значення. Збереглися фрагменти іконостасу сницерської роботи, але 

неоздобного малювання XVIII ст.   

Перша письмова згадка про Потік датується 1433 роком, хоча село 

існувало значно раніше. Назва села походить від назв  пов’язаних  з назвами 

водостоків, кольором води і грунтом. 

В селі знаходиться церква Святого Миколая (1898 р., архітектор – 

Василь Нагірний).   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
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Перша письмова згадка про село Заланів датується 1440 роком. 

Найбільш знаменитий і найвищий біля села пагорб П’ятниця. Колись у 

давнину ця місцевість мала інший вигляд – росли дрімучі ліси зі сходу та 

півночі, а з півдня – обривисті скелі. Знаменитий цей паго рб тим, що на його 

вершині є темно-сірий камінь, на якому згідно легенди є відбиток п’яти 

пальців і стопи Божої Матері, від чого і походить назва пагорба. Поруч цього 

каменя в XII – XIII  ст. був збудований монастир. 

В селі Малий Заланів знаходиться церква Святого Дмитрія, збудована в 

1724 році, яка розташована на схилі пагорба, в західній частині села. 

Муровано-дерев’яна споруда, що складається з наближеного до квадрату в 

плані зрубу нави, до якого з заходу  прилягає видовжений прямокутний 

вівтар з двома незначно вужчими прямокутниками, зі зрізаними гранями 

захристіями по боках. 

 

Фразький старостинський округ 

Перша згадка про село Фрага датована приблизно 1549 роком. За 

переказами село було розміщене біля гори Скала, на якій стояла церква, а 

пізніше католицький монастир. У цій церкві  була чудотворна ікона 

Пресвятої Богородиці, забрана пізніше в бернардинський монастир. 

За легендою назва села Фрага походить від гальського слова «фраги», що 

означає багато риби. З розповідей старожилів кругом села була заболочена 

місцевість, на якій росла тростина, кущі вільхи і в якій можна було ловити 

рибу та ховатися від набігів татар, а під час Другої світової війни – від 

німців. На території села під час археологічних розкопок виявлено поселення 

підкарпатської культури шнурової кераміки верхньодністрянської групи. У 

селі був костел і кляштор отців Бернардинів.  

У 30-х роках ХХ ст. село чи не найбільше постраждало від польської 

пацифікації, було жорстоко побито 40 жителів села. 

Діючий храм - церква Перенесення мощів Святого Миколи (1933 р.). 

Назва населеного пункту Виспа походить від слів «насип», «висип». 

Виспа, як поселення, вперше зафіксоване 21 серпня 1600 року. На той час 

воно вже мало статус містечка, яке будувалось на зруйнованому маєтку 

Львівського шляхтича Каспера Васічинського. 

У селі був замок (на його місці зараз розташоване кладовище). 

Збереглися топоніми «Підзамче», «Передмістя», «Замок», які підтверджують 

існування замку. Василіанський монастир існував до 1744 р. На території 

села знайдено скарб римських монет ІІ-ІІІ ст н.е., розкопано давньоруське 

городище. У ХІХ ст. громада мала власну печатку (зображення серпа і коси).  

В селі знаходиться церква Воздвиження Хреста Господнього (1794 р.) 

та капличка святого Георгія (1930-ті рр.). 

Село Любша вперше у писемних документах згадується у 1375 р. Про 

походження Любші відомо те, що в селі був цар і що його боялись всі сусідні 

поселення. Коли він помирав, то сказав: «Нехай ось це село буде найкраще, 

нехай інші села вмирають від заздрощів до нього. А Ви цінуйте, пишайтесь 
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славним містом-селом і назвіть його Любшою, тому що любов моя до нього 

незмірна». Любша, зі слів польського царя, означає «любов». 

В селі знаходиться церква Покрова Пресвятої Богородиці (1912 р.) 

Село Мельна розташоване на відстані 24 кілометри на північний захід від 

міста Рогатин. В селі знаходиться церква Архистратига Михаїла (1939 р.). 

 

2.Земельні та природні ресурси 

2.1.Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа земельного фонду громади усього – 63 476,4000 га, із 

них: 

- рілля – 33 553,6447 га; 

- багаторічні насадження – 

719,7788 га; 

- сіножаті – 3 850,2943 га; 

- пасовища – 6 527,1214 га; 

- ліси і інші лісовкриті площі –              

13 272,8509 га; 

- забудовані землі – 2 978,8789 

га; 

- болота – 100,1200 га; 

- землі водного фонду – 

953,0359 га; 

- інші землі – 1 520,6751 га. 

 Структура земельного фонду Рогатинської МТГ показана на рис 2.1. 

 

2.2. Містобудівні документи 

У Рогатинській МТГ налічується 72 населених пункти, із них мають 

генеральні плани: старі (1978-1983 рр.) – 22 шт., нові (2014-2020 рр.) – 19 шт. 

Відсутній 31 генеральний план населених пунктів.  

 

2.3. Природні ресурси 

У громаді поширені такі типи ґрунтів: сірі опідзолені ґрунти, 

чорноземи опідзолені, чорноземи глибокі, дерново-підзолисті, дернові, лучні, 

лучно-болотні та болотні ґрунти, торфовища. Сірі опідзолені ґрунти 

займають 38 % площі громади. Чорноземи глибокі малогумусні займають 

32% площі громади. Розробляються корисні копалини, із яких головними 

виступають родовища будівельних матеріалів та сировини для їх 

виробництва. Перш за все, це кварцові піски, які розробляють кар’єрним 

способом видобутку. 

 

2.4. Клімат і мікроклімат, стан атмосферного повітря 

Клімат Рогатинської МТГ формується під впливом морських і 

континентальних повітряних мас. Найбільший вплив мають впродовж року 

Азорський максимум та Ісландський мінімум. Західний перенос спричиняє 
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переміщення циклонів з Атлантики. Формуючись у районі Ісландії, вони 

взимку приносять порівняно теплу погоду з опадами, а влітку – прохолодну, 

теж із значною кількістю опадів. 

Азорський антициклон зумовлює суху погоду, порівняно теплу взимку 

і суху влітку. У літній період на територію громади іноді заходить повітря з 

Арктичної області високого тиску, але прогріваючись на довгому шляху, 

воно стає жарким і сухим. Узимку значний вплив має Сибірський максимум, 

який зумовлює морозну і вітряну погоду. 

Діяльність цих центрів високого і низького тиску, визначає вітровий 

режим у межах Рогатинської МТГ, тому, частково, з напрямком вітру 

пов'язані температура і вологість повітря. Взимку характерними є західні і 

північно-західні вітри, рідше – холодні східні. Для літа також 

переважаючими є західні та північно-західні, часто бувають і вітри південних 

напрямків. Вітри переважно слабкі та помірні, із швидкістю від 0 до 5 м/с, а 

взимку – від 6 до 10 м/с. В окремі роки спостерігаються ураганні вітри. 

Річний хід температур континентальний, тобто відзначається 

невисокими амплітудами в літні місяці і порівняно високими взимку. 

Найтеплішим місяцем року вважають липень, в якому середньомісячна 

температура досягає + 18°С. 

Найхолоднішими звичайно є січень і лютий. Так, середньомісячна 

температура в січні опускається до + 5°С. У зазначені місяці зафіксовані і 

абсолютні значення температур: максимум + 37 °С і мінімум - 34°С. 

Період року з середньою добовою температурою повітря вище 0°С 

звичайно настає після 10 березня і закінчується орієнтовно 20 листопада. 

Найтепліший час року, коли середньодобова температура перевищує        

+10°С, складає 140-160 днів. Настає він після 25 квітня і триває в середньому 

до 5 жовтня. Тривалі морози з'являються після першого жовтня, а навесні 

можуть тривати до кінця квітня, навіть до першої декади травня. Протягом 

року спостерігається від 40 до 60 днів з туманами. Впродовж року випадає 

багато опадів, близько 670 мм. Найбільша їх кількість припадає на проміжок 

часу від травня по серпень включно (70%), а піковими місяцями є липень  (90 

мм) і червень (110 мм). 

Зафіксований максимум добових опадів складає 93 мм. Мінімальними 

опадами з року в рік характеризуються січень і лютий (на рівні 20-30 мм).  

Середня висота снігового покриву складає 16 см, максимальна – 38 см. 

Середньорічна температура повітря +7,2°С. Середня температура 

повітря найтеплішого місяця +17,4°С, найхолоднішого – мінус 4,9°С. 

Кількість опадів за рік становить 690 мм. 
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3. Населення і трудові ресурси 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

Станом на 1 січня 2023 року чисельність зареєстрованого населення у 

Рогатинській громаді становила 31776 осіб, з них: 7581 особа – міські жителі, 

24195 осіб – сільське населення. Впродовж останніх років спостерігається 

зменшення чисельності населення. Природний рух населення громади 

характеризувався перевищенням смертності над народжуваністю. Так, за 

даним КНП «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», за 

2022 рік померло 553 особи, загальна смертність становить 17,7‰. 

Народилося 188 осіб, народжуваність – 6,0‰. Природний приріст – (-11,7‰). 
При цьому, зміна чисельності населення характеризується зменшенням 

її у сільській місцевості та збільшенням у міських поселеннях.  

Статева структура дорослого населення громади характеризується 

перевагою жінок у її загальній чисельності. На 1 січня 2023 року чисельність 

жінок становила 14,141 тис. (44,5% від загальної кількості зареєстрованого 

населення), чоловіків – 12,683 тис. (39,9%). Діти віком до 18 років  - 4942 

осіб (15,6%). 

Відомості про зареєстрованих осіб у Рогатинській територіальній 

громаді станом на 01.01.2023 року показано у таблиці 3.1. 
Населений пункт Зареєстровано Чоловіків Жінок Дітей до 14 

років 

Дітей 14-18 

років 

всього осіб % осіб % осіб % осіб % 

Бабухів 921 359 39 400 43 108 12 54 6 

Беньківці 250 95 38 115 46 30 12 10 4 

Березівка 67 33 49 27 40 5 7 2 3 

Бойки 4 3 75 1 25 0 0 0 0 

Васючин 566 233 41 264 47 50 9 19 3 

Вербилівці 650 230 35 295 45 106 16 19 3 

Верхня Липиця 1195 477 40 497 42 176 15 44 4 

Виспа 124 51 41 60 48 9 7 4 3 

Вільхова 95 47 49 36 38 10 11 2 2 
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Воронів 103 42 41 42 41 12 12 7 7 

Воскресинці 550 238 43 225 41 66 12 21 4 

Гоноратівка 76 32 42 36 47 8 11 0 0 

Городиська 95 39 41 43 45 10 11 3 3 

Григорів 326 136 42 148 45 26 8 16 5 

Григорівська 

Слобода 

2 1 50 1 50 0 0 0 0 

Данильче 275 116 42 123 45 22 8 13 5 

Дегова 174 74 43 76 44 18 10 6 3 

Дички 162 77 48 65 40 16 10 3 2 

Добринів 515 208 40 231 45 54 10 21 4 

Долиняни 608 247 41 292 48 53 9 15 2 

Жовчів 462 198 43 217 47 33 7 14 3 

Журів 298 122 41 147 49 16 5 13 4 

Загір'я 441 198 45 209 47 21 5 12 3 

Заланів 478 187 39 187 39 82 17 22 5 

Залип'я 175 79 45 79 45 16 9 1 1 

Залужжя 841 334 40 362 43 109 13 36 4 

Зеленів 114 51 45 44 39 14 12 5 4 

Йосипівка 33 14 42 18 55 1 3 0 0 

Кам'янка 9 8 89 1 11 0 0 0 0 

Кліщівна 313 128 41 137 44 34 11 14 4 

Княгиничі 511 230 45 230 45 32 6 19 4 

Конюшки 1143 459 40 536 47 103 9 45 4 

Корчунок 7 1 14 6 86 0 0 0 0 

Кривня 137 57 42 62 45 12 9 6 4 

Кутці 320 125 39 144 45 34 11 17 5 

Липівка 651 273 42 253 39 93 14 32 5 

Лопушня 236 96 41 109 46 27 11 4 2 

Луковище 29 13 45 10 34 4 14 2 7 

Лучинці 954 379 40 429 45 103 11 43 5 

Любша 136 56 41 58 43 14 10 8 6 

Малий Заланів 102 47 46 41 40 11 11 3 3 

Малинівка 172 73 42 67 39 19 11 13 8 

Межигаї 12 6 50 6 50 0 0 0 0 

Мельна 45 18 40 24 53 1 2 2 4 

Нижня Липиця 470 187 40 209 44 55 12 19 4 

Обельниця 334 152 46 146 44 26 8 10 3 

Перенівка 162 70 43 63 39 22 14 7 4 

Пилипівці 11 8 73 2 18 0 0 1 9 

Підбір'я 159 67 42 74 47 16 10 2 1 

Підвиння 353 145 41 151 43 44 12 13 4 

Підгороддя 498 175 35 226 45 59 12 38 8 

Підкамінь 416 167 40 182 44 54 13 13 3 

Підмихайлівці 331 148 45 155 47 15 5 13 4 

Погребівка 23 12 52 11 48 0 0 0 0 

Помонята 607 238 39 288 47 59 10 22 4 

Потік 566 220 39 250 44 78 14 18 3 

Приозерне 307 135 44 127 41 36 12 9 3 

Пуків 807 318 39 360 45 95 12 34 4 

Путятинці 811 305 38 350 43 118 15 38 5 

Рогатин 7581 2869 38 3437 45 954 13 317 4 

Руда 382 149 39 157 41 55 14 21 5 

Світанок 452 180 40 216 48 42 9 14 3 

Стратин 365 126 35 168 46 54 15 17 5 

Уїзд 234 111 47 104 44 12 5 7 3 

Фрага 538 210 39 231 43 77 14 20 4 

Черче 862 354 41 397 46 76 9 35 4 

Чесники 674 254 38 288 43 100 15 32 5 

Явче 272 110 40 119 44 30 11 13 5 
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Яглуш 184 83 45 77 42 16 9 8 4 

Всього 31776 12683 40 14141 45 3651 11 1291 4 

 

3.2. Ринок праці 

Ринок праці у 2022 році в Рогатинській МТГ формувався під впливом 

тих об’єктивних процесів, які відбуваються в економіці громади впродовж 

останнього часу. Економічна ситуація мала значний вплив на зайнятість 

населення. Підвищення мінімальної заробітної плати призвело до зростання 

середньої заробітної плати по громаді, покращення умов праці найманих 

працівників та певною мірою і легалізації частини тіньової зайнятості. У той  

же час, введення карантинних заходів, у зв’язку з поширенням епідемії, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, війна росії проти України, призвели 

до негативних явищ на ринку праці, серед яких - значне зростання безробіття 

та зменшення кількості вільних робочих місць. 

Чисельність 

безробітних громадян 

Рогатинської міської 

територіальної громади, які 

перебували на обліку в 

Рогатинській районній філії 

Івано-Франківського 

обласного центру зайнятості 

за період  з січня по  29 

грудня 2022 року становила 

458 незайнятих трудовою 

діяльністю громадян, що на 264 особи менше, ніж у відповідному періоді 

2021 року (рис.3.1). 

 За сприянням районної філії Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості працевлаштовано 353 особи  Рогатинської міської територіальної 

громади з них: 289 - безробітні особи, 64 - шукачі роботи. Рівень 

зареєстрованого безробіття складав на 01.12.2022 – 0,8%. Рогатинською 

районною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості до 

оплачуваних громадських робіт у 2022 році було залучено 42 безробітних 

жителів громади, до професійного навчання - 119 осіб.  

Рогатинською районною філією Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості за період з  січня по  29 грудня 2022 проведено для безробітних 

громадян 34 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості, у яких 

висвітлювалось питань щодо легалізації зайнятості, 6 інформаційних 

семінарів на тему: «Генеруй бізнес ідею та розпочни власний бізнес». За 

період з січня по  29 грудня 2022 шукачами роботи було створено 213 

електронних кабінетів.  

Протягом 2022 року на обліку у районній філії в  статусі безробітного 

перебувало 4 учасники бойових дій, з них 2 особи знято з обліку  у зв’язку  з 

призовом на військову службу.  

2021 2022

Чисельність безробітних 

громадян Рогатинської 

міської територіальної 

громади, які перебували 

на обліку в Рогатинській 

районній філії Івано-

Франківського 

обласного центру 

зайнятості 

194 458
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За період з січня по  29 грудня 2022 у Рогатинській районній філії 

Івано-Франківського обласного центру зайнятості в статусі безробітного 

перебувало 49 внутрішньо переміщених осіб. За сприянням районної філії 

Івано-Франківського обласного центру зайнятості працевлаштовано 12 

внутрішньо переміщених осіб з них: 6- безробітні особи, 6- шукачі роботи. 

 Рогатинською районною філією Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості протягом 2022 року 9 роботодавцям Рогатинської міської 

територіальної громади надавалися компенсаційні виплати  єдиного 

соціального внеску за працевлаштованих 7 безробітних  громадян на 

новостворені робочі місця, 7 роботодавцям громади  надано компенсацію 

витрат на оплату праці за працевлаштування 16 внутрішньо переміщених 

осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.  

Для роботодавців Рогатинської міської територіальної громади  

проведено 2 семінари, у яких висвітлювалося питання легалізації зайнятості 

та заробітної плати. 

Розпорядженням міського голови № 76-р створена комісія з питань 

забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації 

державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення.  

Щомісяця здійснюється моніторинг показників оплати праці 

працівників, зайнятих у галузях економіки громади, моніторинг про стан 

погашення заборгованості на підприємствах-боржниках. Проводиться 

роз’яснювальна робота серед працівників підприємств громади щодо 

порушення їх прав на соціальний захист, у разі відсутності, відповідно до 

законодавства між працівником та роботодавцем трудового договору під час 

прийому на роботу, а також щодо залежності розміру пенсії від офіційної 

заробітної плати. 

Основними проблемами в даному напрямі є: 

- низький рівень доходів переважної частини населення;  

- незначна частка заробітної плати у формуванні доходів громадян;  

- велика частка споживчих витрат в загальній структурі витрат та 

низький рівень участі населення в інвестиційному процесі. 

 

3.3. Соціальний захист 

У громаді працює комунальна установа «Центр соціальних служб 

Рогатинської міської ради». В складі установи функціонує 3 відділення: 

- відділення соціальної служби у справах сім’ї та молоді; 

- відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 

проживання у с. Данильче  для громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю; 

- відділення  соціальної  допомоги  вдома. 
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Із базових 17 соціальних послуг комунальною установою надається 13 

послуг, із затверджених виконавчим комітетом міської ради 16 видів, 

надаються 16 соціальних  послуг.  

Протягом року відділенням соціальної служби у справах сім’ї та молоді  

охоплено соціальними  послугами 195 сімей, а саме: 288 дорослих та 406 

дітей. 

За соціальною карткою соціальні послуги надано 113 сім’ям. 

Соціальним супроводом охоплено  78 сімей. Складні життєві обставини 

подолано у 23 сім’ях, в 31 - мінімізовано, 1 сім’я вибула, в 1 сім’ї не 

подолано, у зв язку з позбавленням батьківських прав матері. 

Станом на кінець року під соціальним супроводом перебуває 22 сім’ї. 
У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання у с. Данильче  для громадян похилого віку та  осіб з інвалідністю 

протягом  року  обслужено  32 особи.  На кінець року тут проживає 30 осіб,  в 

тому числі 1 особа з статусом ВПО на обслуговуванні. Використано 10171  

ліжкомісць , що у порівнянні  з аналогічним періодом минулого року більше  

на 1468  ліжкомісць. Проживаючі забезпечені комунально-побутовим 

обслуговуванням , 4 –х разовим повноцінним  харчуванням, медикаментами, 

засобами гігієни, одягом та взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим 

інвентарем.  

Протягом року надано 51 транспортну послугу. 

40 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома  

надали послугу догляд вдома 457 особам з  III, IV, V групою рухової 

активності, які потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, 

згідно з медичним висновком та відповідно до вимог Державного стандарту 

догляду вдома, з них. 

Отримали дану послугу 78 осіб з інвалідністю та 379 громадян 

похилого віку. 

На обслуговуванні перебуває 397 осіб, з них: 319 одиноких  

непрацездатних  громадян та 78 одиноко проживаючих непрацездатних  

громадян. 

          Протягом 2022 року прийнято на обслуговування 75 осіб, що у 2 рази 

більше, ніж у 2021 році. 2 внутрішньо переміщених осіб прийнято на 

обслуговування у відділення екстрено (кризово). 

За 2022 рік знято з обслуговування 58 осіб, з них: 21 особу - у  зв’язку 

із поданою заявою  отримувача соціальної послуги та  37 осіб – зі смертю. 

Середнє навантаження на 1 соціального робітника в центрі становить 

10 підопічних. 

У зв’язку з російською агресією та військовими діями на території 

України Рогатинська міська територіальна громада стала тимчасовим 

прихистком для великої кількісті внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 
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Станом на 

01.01.2023 року у 

Рогатинській МТГ 

зареєстровано 3250 ВПО 

(19 ВПО до 24.02.2022 

року), з них (рис 3.2): 

В основному це 

ВПО з Київської, 

Харківської, Донецької, 

Луганської, Херсонської 

та Запорізької областей. 

Для розміщення 

ВПО у громаді було підготувлено спеціальні приміщення для ночівлі, 

харчування, надання першої медичної, психологічної та соціальної допомоги.  

У Рогатинській міській територіальній громаді внутрішньо переміщені 

особи в основному проживають в індивідуальному секторі, частина – в 

місцях компактного проживання. Крім того, є об’єкти комунальної власності, 

де уже проживають або можна розмістити ВПО (Пуківський ЗДО 

«Калинонька» та Черченський ЗДО «Дзвіночок»). 

На базі Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок» функціонує тимчасовий 

прихисток та соціальна їдальня для внутрішньо переміщених осіб. У цій 

їдальні щоденно харчується близько 60 осіб, серед яких третина – це діти. 

У разі нової хвилі ВПО, громада готує додаткові прихистки для 

комфортного проживання тимчасово переселених осіб.  Відібрано декілька 

об’єктів комунальної власності (Кліщівнянська, Журівська філії 

Рогатинського ліцею №1, Обельницька та Долинянська початкові школи), де 

зможуть проживати ВПО за умови проведення поточного чи капітального 

ремонту. 

 

4. Розвиток реального сектору економіки 

4.1. Розвиток підприємництва, промисловості та сільського 

господарства 

Ефективний 

розвиток економіки 

громади, збільшення 

надходжень до бюджету, а 

також вирішення 

соціальних проблем, у 

тому числі зменшення 

безробіття, підвищення 

життєвого рівня людей в 

значній мірі залежить від 

діяльності суб’єктів 

підприємництва. В 
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економіці громади мале і середнє підприємництво відіграє важливу роль. 

Його підтримка і розвиток є одним із пріоритетних завдань територіальної 

громади. 

У Рогатинській МТГ нараховується 1791 СГД із юридичною адресою в 

МТГ, із них: 795 – юридичні особи, 996 – фізичні особи (рис.4.1). 

Кількість юридичних осіб за окремими організаційно – правовими 

формами господарювання в області, районі та громаді показана у табл.4.1. 
Регіони Станом на 01.10.2022 

Івано – Франківська область 30205 

Івано – Франківський район 18283 

Рогатинська МТГ К-сть СГД з юр. адресою в МТГ - 796 

Кількість юридичних осіб за окремими організаційно – правовими 

формами господарювання - 947 

 

Структура 

сукупності юридичних 

осіб по Рогатинській 

міській територіальній 

громаді станом на 

01.10.2022 р показано 

на рис. 4.2.  

Промисловість 

громади представлена 

підприємствами з 

добування корисних 

копалин та розроблення 

кар’єрів, із виробництва 

харчових продуктів, 

оброблення деревини та виготовлення виробів із деревини, випуску хімічної 

продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції, із постачання газу, пари та кондиційованого повітря, 

водопостачання та водовідведення. 

Потенціал промислового комплексу формують ТзОВ СП «Галпласт», 

ТзОВ «Еліпс», ТзОВ «Голд Дроп - Україна», ТзОВ «Фірма «Хімпласт», ТзОВ 

«Трейдфорест - Груп», ТзОВ ПВП «Укрлісекспорт». 

Через проблеми з логістикою, ланцюгами постачання сировини 

скоротився обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) і 

склав 668,8 млн.грн., проти 741,0 млн.грн. за попередній рік. Частка громади 

у загальнообласному обсязі реалізації становила 1,1%. У розрахунку на одну 

особу наявного населення обсяг реалізованої промислової продукції склав 

21429,8 грн.  

 

4.2 Агропромисловий розвиток 

Рогатинська МТГ завжди була і залишається аграрною громадою. Це 

зумовлено не лише значними площами чорнозему, а й наполегливою працею 

наших аграрних виробників, які, щодня боронячи український аграрний 

фермерське 
господарство, 

105

приватне 
підприємство, 

70

комунальне 
підприємство, 

13 дочірнє 
підприємство, 

5
підприємство 

споживчої 

кооперації, 5

акціонерні 
товариства, 

10

товариство з 
обмеженою 

відповідальні
стю, 314

кооперативи, 
26

товариство з 
додатковою 

відповідальні
стю, 3

повне 
товариство, 2
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фронт, хоробро стоять на варті продовольчої безпеки громади, області та 

країни в цілому. 

Загальна площа земельного фонду Рогатинської міської територіальної 

громади усього становить 63 476,4000 га, із них рілля - 33 553,6447 га. 

Основу агропромислового комплексу громади складають                                           

105 сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання, з них: 20 товариств з обмеженою відповідальністю та                              

85 фермерських господарств, які у своїй діяльності використовують 

сільськогосподарські угіддя громади та спеціалізуються в основному на 

вирощуванні зернових культур, а також вирощуванні та утриманні ВРХ та 

свиней. Найпотужнішими агроформуваннями громади є: СГ ТзОВ «Уїзд», 

ТОВ «Захід-Агро МХП», СФГ «Ігора Валька», ФГ «Персей Агро»,                       

СФГ «Надія», СФГ «Лен-Пром», ФГ «Шиманський», ТОВ «Колос Опілля», 

ТОВ «Фруктово-Трейд», ТОВ «Бачів Агро», СГВК ім.М.Грушевського»,             

ТОВ «Агрокомпанія «Прикарпаття», ТОВ «Свірж», ТзОВ «Ґудвеллі 

Україна», СФГ «Бурачок Віктора». 

У галузевій структурі сільського господарства Рогатинської міської 

територіальної громади провідне місце належить рослинництву та 

тваринництву. 

Рослинництво включає вирощування зернових, технічних, кормових, 

овочевих культур, картоплі та садівництво. Провідні культури в землеробстві 

громади включає пшениця, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. 

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах громади у 2022 році (табл.4.2): 
Культура Площа, га Валовий збір, т Урожайність, ц з 1 га 

Пшениця 3707,10 22576,24 60,9 

Ячмінь  560,10 3786,28 67,6 

Кукурудза 6100,80 69549,12 114,0 

Соняшник 3199,90 8511,73 26,6 

Соя 4004,60 12294,12 30,7 

Ріпак 2349,10 9044,04 38,5 

Картопля 20,00 600,00 300,0 

Овочі  50,00 1960,00 392,0 

 

Під урожай 2023 року сільськогосподарськими підприємствами 

громади посіяно озимих зернових культур на площі 7755,7 га (станом на 

01.01.2023р.), з яких: 

- озима пшениця – 4449,0 га; 

- озимий ячмінь – 404,0 га; 

- озиме жито – 309,0 га; 

- озимий ріпак – 2593,7 га. 

Розвивається тваринництво. Виробництво основних видів продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах 

протягом останніх років в Рогатинській МТГ показано на рис 4.3. 
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Виробництв
о м'яса (ц)

Виробництв
о молока (ц)

Кількість 
великої 
рогатої 

худоби на  
підприємств

ах (голів)

Кількість 
свиней на 

підприємств
ах (голів)

2020 43106 27956 1559 18309

2021 24870 19082 1415 159

2022 1564 26910 1977 725
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Станом на 

01.12.2022 року 

підприємствами, що 

займаються 

виробництвом продукції 

тваринництва на 

території громади за 

січень-листопад  

реалізовано на забій (у 

живій масі) 1564 ц 

сільськогосподарських 

тварин, у 2021 році 

реалізовано на забій 24870 ц що менше ніж у 2020 році на 18236 ц або на 

42%. Виробництво молока також зменшилось за 2020-2021 роки на 8874 ц 

або на 32%. 

Станом на 01.12.2022 року підприємствами громади утримувалось 1977 

голів великої рогатої худоби. У 2021 році даний показник становив 1415 

голів, що є менше за 2020 рік на 144 або на 9%. Кількість свиней у 2021 році 

суттєво зменшилось порівняно із 2020 роком, у зв’язку із закриттям одного із 

найбільших агропромислових підприємств в громаді. 

Аквакультурою (риборозведенням) на території громади займаються                        

7 суб’єктів господарювання, а саме: ФГ «Бирич», СФГ «Лен-Пром»,                             

СФГ «Ярослав», ФГ «Малецький Василь», ФГ «Агро-Стандарт»,                                    

СФГ «Лівчицько-го Я.В.» та ТОВ «Колективне сільськогос-подарське 

підприємство Рибгосп «Княгиничі». 

 

4.3 Зовнішньоекономічна діяльність 

 Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

громади за січень-

вересень 2022 року 

склали 17474,50 тис. 

дол. США, імпорту – 

6835,50 тис. дол. США. 

Позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі 

товарами становило 

10639,00 тис. дол. 

США. Коефіцієнт 

покриття експортом 

імпорту склав 2,56. 

Питома вага громади в 

загальнообласних обсягах експорту товарів склала 3,4%, імпорту – 1,4% (рис 

4.4). 

2020 2021 2022

Експорт товарів 9583.9 26986.8 17474.5

Імпорт товарів 7516.4 9897.9 6835.5
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У 2021 році експорт товарів становив – 26986,80 тис. дол. США, що є 

більшим аніж в 2020 році на 17402,9 тис. дол.США або на 181%. Аналогічна 

ситуація спостерігається і по імпорту товарів, протягом 2020-2021 років 

імпорт товарів збільшився на 2381,5 тис. дол.США або на 32%. 

Загалом за межі країни у 2022 році переважно відвантажували 

продукти рослинного походження (68,50%) та деревину і вироби із деревини 

(29,70%). 

Основу надходжень з-за меж країни складали полімерні  матеріали, 

пластмаси та вироби з них (45,60%) та машини, обладнання і механізми, 

електротехнічне обладнання (37,50%). 

Обсяги експорту-імпорту товарів станом на 01.10.2022  року показано у 

табл. 4.3. 
Регіони Станом на 01.10.2022 р. 

Експорт Імпорт 

Івано – Франківська область 510118,9 тис. дол. США 470732,2 тис. дол. США 

Івано – Франківський район 221883,7 тис. дол. США 219941,7 тис. дол. США 

Рогатинська МТГ 17474,50 тис. дол. США 6835,50  тис. дол. США 

 

4.4. Інвестиційна діяльність 

Для забезпечення супроводу інвестиційної діяльності по Рогатинській 

МТГ на сьогоднішній день проведений детальний аналіз вільних земельних 

ділянок, в результаті визначено з них найбільш перспективні. 

 За січень–вересень 2022 року підприємствами та організаціями 

громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 67664,00 тис. грн 

капітальних інвестицій. Частка громади у загальнообласному обсязі 

капітальних інвестицій становила 2,1%. У розрахунку на одну особу 

наявного населення обсяг капітальних інвестицій  склав 2168,00 грн. 

Обсяги порівняння капітальних інвестицій громади показано у табл.4.4. 
Регіони Станом на 01.10.2022 р 

Івано – Франківська область 3174900,00 тис. грн. 

Івано – Франківський район 1696300,00 тис. грн. 

Рогатинська МТГ 67664,00 тис. грн. 

 

Протягом 2022 

року у громаді було 

реалізовано 

інвестиційних проєктів 

на суму 2268,80 тис. грн 

(рис 4.5). Кількість 

проєктних пропозицій, 

які були профінансовані 

у 2022 році становила 12, 

із поданих 23 проєктних 

пропозицій, що є 

більшим за 2021 рік на 3 

або на 3 або на 33%. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Кількість поданих проєктних 
пропозицій

Кількість проєктних 
пропозицій, які були …

Загальна сума залучених 
інвестиційних коштів (тис. …

Кількість поданих 
проєктних 
пропозицій

Кількість проєктних 
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Загальна сума 
залучених 

інвестиційних 
коштів (тис. грн)

2022 23 12 2268.8

2021 41 9 2805.86
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4.5 Адміністративні послуги в громаді 

Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) утворений 

рішенням сесії Рогатинської міської ради 03 грудня 2020 року № 34 з метою 

забезпечення сучасних форм надання адміністративних послуг на території 

громади.   

З метою комфортного, якісного та максимально доступного отримання 

послуг жителями територіальної громади Рогатинською міською радою було 

сформовано штат ЦНАП в кількості 41 працівник, з них 3 керівного складу, 2 

державних реєстратори, 36 адміністраторів, з них 28 на відділених робочих 

місцях. Така укомплектованість Центру гарантує відвідувачам якісне і 

оперативне обслуговування незалежно від місця його проживання. 

Найважливішим є те, що у ЦНАП вдалося інтегрувати практично всі 

групи базових адміністративних послуг: реєстрація місця проживання, 

бізнесу, нерухомості та земельних ділянок, адміністративних послуг 

соціального характеру, зокрема призначення житлових субсидій і ряд 

державних допомог, вклеювання фото у паспорти, надання послуг у сфері 

земельних відносин, дозвільного характеру та місцеві послуги. 

 З метою, комфортного отримання послуг, пов`язаних з народженням 

дитини, і за мінімальну кількість часу Центр надає комплексну послугу 

«єМалятко». Дана послуга дає можливість українським родинам отримати 10 

державних послуг комплексно.  

Важливим етапом розвитку у роботі ЦНАП є те, що запрацював Реєстр 

територіальної громади. В даному реєстрі працюють 31 адміністратор 

Центру надання адміністративних послуг, в основному це адміністратори 

віддалених робочих місць. Цей реєстр дає змогу отримати інформацію, а 

також надати якісні із мінімальною затратою часу адміністративні послуги з 

реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, видачу довідки про 

зареєстрованих в житловому приміщенні/будинку осіб, витягу з реєстру 

територіальної громади. 

Для зручності суб`єктів звернень у Центрі встановлений платіжний 

термінал для приймання платежів за надання адміністративних послуг.   

У 2022 році за сприяння представників ПРООН в Україні та управління 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізацій Івано-

Франківської військової адміністрації Центром отримано 8 зчитувачів ID 

карток, які дають можливість оптимізувати роботу адміністраторів, а також 

отримано 5 пристроїв безперебійного живлення для стабільної роботи, 

ноутбук та електронну чергу.  

Рогатинською міською радою у поточному році закуплено для 

адміністраторів Центру 6 комп`ютерів, 4 моноблоки та 11 принтерів. 

В приміщенні ЦНАП бажаючі можуть скористатися інформаційними 

стендами або отримати консультацію безпосередньо від адміністраторів.  

 Для моніторингу та оцінки якості надання послуг ЦНАП було 

впроваджено інформаційну систему «Вулик», що допомагає підвищити 

доступність та якість послуг ЦНАПів через автоматизацію їх роботи та 
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покращення комунікаційних та робочих процесів, а також-підвищення 

точності оброблення даних. Завдяки використанні даної програми 

відвідувачам не доводиться заповняти ніяких заяв, вхідні дані вводять 

адміністратори, після чого автоматично генерується бланк заяви та 

супровідна документація.  

  Для пришвидшення та зручності отримання адміністративних послуг   

в ЦНАП та на віддалених робочих місцях через програмний комплекс 

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» надаються послуги 

соціального характеру, що дає можливість у єдиному інформаційному 

середовищі зробити прийом документів від населення та передачу їх до 

безпосереднього надавача 

соціальної адміністративної  

послуги, де приймається 

рішення про надання такої 

послуги. Через даний 

програмний комплекс 

мешканці громади зможуть 

отримати найпопулярніші 

послуги серед населення-

житлові субсидії, допомоги 

та виплати, тощо. 

Протягом 2022 року 

ЦНАП надано 34979 

адміністративних послуг, що 

є менше порівняно із 2021 

роком на 9645 або на 22%. Відповідно і зменшилась сума коштів від надання 

адмінітсративних послуг на 637483 грн або на 49% (рис 4.6). 

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку у сфері надання 

адміністративних послуг, залишається певна проблематика, яка потребує 

додаткових напрацювань та технологічних рішень щодо забезпечення 

ефективної роботи ЦНАП. 

Головними проблемами залишаються: 

- слабка матеріально – технічна база; 

- низька ергономічність в облаштуванні ЦНАП; 

- недостатня поінформованість громадян про переваги та 

можливості отримання адміністративних послуг через ЦНАП; 

- низька доступність громадян похилого віку та осіб з обмеженими 

можливостями у пересуванні для отримання адміністративних послуг; 

- відсутність забезпечення можливості надання повного спектру 

адміністративних послуг мешканцям віддалених населених пунктів  громади; 

- низький рівень впровадження електронних послуг, що пов’язаний 

з відсутністю доступу до якісного широкосмугового доступу до Інтернет 

мешканцям громади; 

- не облаштованість території, прилеглої до ЦНАП; 
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- потреба в реконструкції будівлі, де розташований ЦНАП; 

- відсутність брендінгу та популяризації ЦНАП. 

 

5.  Фінансовий стан та бюджет громади 

У 2022 році 

Бюджет Рогатинської 

МТГ виконано на 

103,4%, у сумі 

277965616,71 грн, що 

є більшим ніж у 2021 

році на 12967108,03 

грн або на 5% (рис 

5.1). За видатками на 

звітну дату бюджет 

виконано на 95,27% 

у сумі 253197761,89 

грн, що є більшим за 

2021 рік на 

12611485,45 грн або 

на 5%. 

В структурі 

доходів бюджету 

громади у 2022 році 

левову частку 

надходжень 

становили податкові 

надходження – 

149194713,47 грн 

(53,67%) (рис 5.2). 

В структурі 

видатків бюджету 

громади у 2022 році 

найбільшу частку 

видатків становили 

видатки  на освіту – 

156081510,93 грн грн 

(58,85%) (рис 5.3). 

На 2023 рік 

доходи бюджету 

Рогатинської міської 

територіальної 

громади визначені у 

сумі 196 189 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету в 

сумі 192 575 500  гривень, доходи спеціального фонду бюджету в сумі 3 614 
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000 гривень. Видатки бюджету Рогатинської міської територіальної громади 

у 2023 році визначені в сумі 196 189 500  гривень, у тому числі видатки 

загального фонду бюджету 191 575 500 гривень та спеціального фонду 

бюджету – 4 614 000  гривень. 

Через ряд невирішених проблем та внесених змін до бюджетного та 

податкового законодавства, бюджет Рогатинської МТГ недоотримав як 

заплановані кошти в бюджеті, так і додаткові, зокрема: 

- не здійснення індексації нормативно-грошової оцінки землі до 2023 

року. 

 

6. Дорожньо-транспортна інфраструктура, пошта і зв’язок 

Територією Рогатинської МТГ проходять 76,4 км автомобільних доріг 

загального користування державного значення (М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам'янка, 

Н-09 Мукачеве-Львів, Т-14-

17 Куровичі-Рогатин), які 

обслуговує Служба 

автомобільних доріг в Івано-

Франківській області. 

Близько 210 км 

автомобільних доріг 

місцевого значення та 440,5 

км комунальних доріг 

(вулиць) - обслуговує ДП 

«Дороги Прикарпаття». 

Мапа транспортного 

сполучення Рогатинської 

МТГ показана на рис. 6.1.  

У 2021- 2022 роках проводились ремонтні роботи в межах території 

Рогатинської МТГ на ділянках автомобільних доріг загального користування 

державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та     

Т-14-17 Куровичі-Рогатин. 

За 2022 рік відповідно до заходів Програми  розвитку та фінансової 

підтримки житлово-комунального господарства Рогатинської   МТГ, на 

ремонт та утримання комунальних доріг (вулиць) з місцевого бюджету 

профінансовано 1366,908 тис.грн. 

Відстань до адміністративного центру територіальної громади показана 

в таблиці 6.1. 
№ п/п Назва населеного пункту Відстань, км Протяжність вулиць, км 

1 с. Бабухів 5 1,0 

2 с. Васючин 18 7,0 

3 с. Вільхова 23 2,2 

4 с. Вербилівці 2 7,0 

5 с. Залужжя 2 7,5 

6 с. Верхня Липиця 21 10,0 

7 с. Гоноратівка 22 1,5 

8 с. Городиська 25 1,0 
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9 с. Зеленів 24 3,0 

10 с. Лопушня 18 3,0 

11 с. Малинівка 25 1,5 

12 с. Воронів 9 2,2 

13 с. Кривня 14 2,0 

14 с. Липівка 12 7,0 

15 с. Виспа 18 1,7 

16 с. Кам'янка 29 3,4 

17 с. Любша 20 2,2 

18 с. Мельна 22 6,0 

19 с. Воскресинці 17 5,0 

20 с. Григорів 22 13,1 

21 с. Григорівська Слобода 24 1,0 

22 с. Данильче 12 3,0 

23 с. Дички 12 17,7 

24 с. Яглуш 14 10,7 

25 с. Добринів 15 7,0 

26 с. Корчунок 22 3,0 

27 с. Долиняни 22 17,5 

28 с. Жовчів 16 3,8 

29 с. Заланів 8 1,0 

30 с. Малий Заланів 6 2,0 

31 с. Кліщівна 12 7,0 

32 с. Княгиничі 12 7,0 

33 с. Загір'я 11 8,0 

34 с. Конюшки 9 19,2 

35 с. Березівка 14 4,8 

36 с. Лучинці 8 8,7 

37 с. Обельниця 17 5,2 

38 с. Нижня Липиця 24 11,0 

39 с. Вигода 26 0,5 

40 с. Підвиння 5 5,7 

41 с. Кутці 2 3,1 

42 с. Лісова 7 0,5 

43 с. Перенівка 3 1,5 

44 с. Підгороддя 4 5,0 

45 с. Луковище 5 2,5 

46 с. Руда 7 2,5 

47 с. Потік 2 2,5 

48 с. Залип'я 3 1,5 

49 с. Підмихайлівці 20 6,0 

50 с. Журів 23 6,2 

51 с. Помонята 14 7,0 

52 с. Підкамінь 12 8,9 

53 с. Дегова 25 5,0 

54 с. Приозерне 23 8,0 

55 с. Пуків 7 10,0 

56 с. Путятинці 6 11,0 

57 с. Світанок 28 7,5 

58 с. Бойки 28 1,0 

59 с. Стефанівка 30 1,0 

60 с. Стратин 20 10,5 

61 с. Пилипівці 23 1,0 

62 с. Погребівка 23 4,5 

63 с. Уїзд 18 2,3 

64 с. Фрага 16 4,5 

65 с. Беньківці 14 3,0 

66 с. Підбір'я 16 2,0 

67 с. Черче 5 12,0 

68 с. Чесники 12 8,5 



41 
 

69 с. Явче 15 12,2 

70 с. Йосипівка 11 4,8 

71 с. Межигаї 14 2,0 

72 м.Рогатин  51,4 

 

Пасажирські та 

транспортні перевезення на 

території громади здійснює 

ПрАТ «Рогатинавто» та 

приватні перевізники. 

Структура транспортних 

перевезень показана на рис. 

6.2. 

Автомобільним 

транспортом на комерційній 

основі замовниками 

доставлено 226,8 тис.т вантажів, що менше, ніж за попередні роки. 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом (з урахуванням 

перевезень, виконаних транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 

539,1 тис. пасажирів, з них 143,3 тис. (26,6%) – автотранспортом фізичних 

осіб-підприємців. 

Галузь зв’язку в громаді представлена суб’єктами господарювання, які 

забезпечують доставку населенню періодичних видань, надають поштові 

послуги і забезпечують телефонним та комунікаційним зв’язком жителів 

громади. Громада має 100% покриття державних, обласних телеканалів та 

мобільний зв’язок.  

Серед операторів поштових послуг в громаді найбільше відділень має 

ТОВ «Нова пошта», діє одне відділення поштового зв’язку Рогатин-1 та 8 

пересувних відділень поштового зв’язку Івано-Франківської дирекції АТ 

«Укрпошта», незначну частку займають JUSTIN та DELIVERY.  

Незважаючи на те, що протягом останніх років в Рогатинській МТГ 

відбуваються значні зрушення в дорожньо – транспортній інфраструктурі, на 

сьогоднішній день дана галузь в громаді має цілу низку проблем: 

- низький рівень якості функціонування пасажирського 

автомобільного транспорту та його інфраструктури; 

- відсутність конкуренції на ринку пасажирських перевезень, в 

тому числі на приміському автобусному сполученні; 

- недостатні обсяги розбудови і облаштування зупинок 

автобусного транспорту на території віддалених сільських населених пунктів 

та в місті Рогатині зокрема; 

- низька якість дорожніх робіт з ремонту, будівництва та ліквідації 

«ямковості»; 

- низька ефективність системи державного управління 

автомобільними дорогами; 
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- руйнування дорожніх конструкцій внаслідок збільшення вагових 

навантажень від транспортних засобів та інтенсивності руху, на які існуюча 

мережа автомобільних доріг не розрахована; 

- відсутність досвіду та невиконання норм щодо розбудови 

об’єктів дорожнього сервісу на території сільських поселень. 

 

7. Інфраструктура торгівлі та послуг 

7.1. Мережа закладів торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування населення  

На сьогоднішній день на території Рогатинської міської територіальної 

громади функціонує розгалужена мережа об’єктів роздрібної торгівлі та 

ресторанного господарства.  

З метою задоволення потреб населення громади торгівельну діяльність 

у громаді здійснюють 2 ринки (промисловий і продуктовий), 315 закладів 

торгівлі (продуктові та промислові) 

та 20 закладів ресторанного 

господарства (кафе, бари, піцерії, 

ресторани). 

На ринку послуг громади 

працювало 30 суб’єктів 

господарювання, основним видом 

діяльності яких є надання послуг, а 

саме: транспортних, ритуальних 

послуг, послуг з пошиття та ремонту 

одягу, ремонту взуття, побутової та 

комп’ютерної техніки, перукарень, 

готелів, мотелів.  

Структура мережі закладів 

торгівлі та громадського харчування 

в Рогатинській МТГ показана на рис. 

7.1. 

 

7.2. Туристичні магніти Рогатинщини  

Рогатинщина – це не тільки батьківщина Насті Лісовської, дружини 

Сулеймана Пишного, а й земля, багата на пам’ятки сакральної культури та 

сучасні туристичні атракції. 

На території  Рогатинської міської територіальної громади знаходиться 

18 пам’яток архітектури національного значення, 39 пам’яток 

містобудування і архітектури місцевого значення, 24 пам’ятки археології 

місцевої охоронної категорії,  Церква Зішестя  Святого  Духа  занесена  до  

Списку  світової  спадщини  ЮНЕСКО.  

 Діють музеї: 

- музейний  комплекс в м. Рогатині,  філія музею мистецтв  

Прикарпаття, яка включає  в  себе  музей -  садибу  Миколи  Угрина – 

93%

7%

Продовольчі та непродовольчі магазини

Заклади громадського харчування 
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Безгрішного  та  музей – пам’ятку  дерев’яної архітектури  та  живопису  ХVI 

ст. – Церква Святого  Духа;  

- меморіальний  музей  «Підпільна  штаб – квартира  Р. Шухевича» 

в с.Княгиничі, філіал  Івано-Франківського  обласного  музею визвольної  

боротьби  ім. С.Бандери;      

- історико-краєзнавчий  музей  «Опілля» в  м. Рогатині; 

- Громадські музеї: 

- музей  Богдана  Лепкого  та  визвольних  змагань  в с. Жовчів; 

- музей  Ольги  Басараб  в  с. Підгороддя; 

- історичний музей  в с.Заланів. 

Діє 71 храм, з них:  52 храми Української греко-католицької церкви, 16 

- Української православної церкви та 2 - римо-католицьких костели. 

Пам’ятник Роксолані (Рогатин) 

Восени 1999 року в Рогатині на 

центральній площі встановили пам’ятник 

Роксолані – улюбленій дружині султана 

Сулеймана І Пишного. Правда, монумент 

увіковічнив радше невільницю Настю, а не 

султаншу Роксолану. Вважається, що саме з 

цього галицького містечка після татарського 

набігу потрапила в ясир малолітня донька тутешнього священика Настя 

Лісовська, яка після одруження з турецьким султаном стала відома в 

Османській імперії як Хюррем Султан (Весела Султанша). 

Церква Святого Духа (Рогатин) 

Церква Зішестя Святого Духа – музейна 

пам’ятка дерев’яної архітектури і живопису 

ХVІ-ХІХ ст. Це одна з найстаріших 

дерев’яних церков в Україні, об’єкт світової 

спадщини ЮНЕСКО. Складається споруда із 

з’єднаних між собою вівтаря, нави, бабинця. 

Церква побудована без жодного цвяха, при 

потребі використовувалися дерев’яні кілки. Стіни і склепіння церкви зведені 

з масивних дубових брусів. Споруджений храм у 1650 році за кошти 

рогатинських братств. Іконостас церкви вважається одним із трьох 

найстаріших в Україні, збережений до наших днів. 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Рогатин) 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці ХІІ-

ХІV ст. – одна з найстаріших культових споруд, 

що майже повністю збереглася з часів 

Галицького князівства. Це тридільний 

традиційний храм із двома опорами-стовпами 

та готичним нервюрним склепінням. Церква 

тричі горіла і відбудовувалася зі змінами, 

внаслідок чого тут творчо поєдналися елементи 
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готичної та барокої архітектури. 

Костел Святого Миколая та Анни 

(Рогатин) 

Костел побудований у 1666 році на місці 

більш старого, дерев’яного. Розміри споруди 

солідні: висота храму – 42 метри, ширина – 34, 

довжина – 47. Товщина стін сягає від 1,5 до 2,5 

метрів. Таких розмірів і моці костелу надали 

свідомо. У часи, коли він будувався, багато 

культових споруд носили оборонний характер. Колись при костелі Святої 

Анни існував монастир для польок, монашки-шарітки організували лікарню і 

притулок для сиріт. 

Музей-садиба Миколи Угрина-Безгрішного 

(Рогатин) 

Недалеко від площі Роксолани, діє музей-

садиба. Його відновили 20 червня 2001 року у 

будинку Миколи Угрина-Безгрішного (він був 

одним з небагатьох західноукраїнських 

інтелігентів, який виборював українську 

державність і пером, і гвинтівкою). Наприкінці 

2007 року профіль музею-садиби було змінено з 

краєзнавчо-історичного на художньо-краєзнавчий. 

Чортова гора (с. Пуків) 

За 4-5 км від Рогатина, по дорозі на Бережани, біля траси у с. Пуків, 

розташована висока гора – Чортова (350 м над 

рівнем моря). Завдяки активній підтримці 

митрополита Андрея Шептицького ця унікальна 

ділянка, де росте степова реліктова рослинність, 

була виділена на землях церкви як природний 

заповідник. У трав’яному покриві заповідника 

ростуть костриця блідувата, гадючник звичайний, шавлія лучна, конвалія 

звичайна, горицвіт весняний, а також ковила волосиста і любка дволиста, 

занесені до Червоної книги України. 

Церква Архангела Михаїла (Чесники) 

У селі Чесники знаходиться давня 

Михайлівська церква. Деякі дослідники датують 

початок її будівництва ХIV-ХVI ст. Вона є 

тридільною, з прямокутною навою і бабинцем, з 

п’ятистінним коротким вівтарем. Храм 

перекритий трьома напівсферичними куполами 

без барабанів, але з світловими ліхтариками 

(висота до них 10 метрів). Бокові приміщення покриті скатним гонтовим 

дахом. У ХІХ ст. на північному та південному фасадах звели величезні 

контрфорси, що тільки прикрасило церкву. 
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Церква Святого Василія Великого (с. 

Черче) 

Вперше існування церкви в селі 

зафіксовано в люстрації Руського воєводства 

1564-1565 рр. невідомо, коли зведена перша 

будівля. Ймовірно, що храм походить як мінімум 

з XVI ст., а в 1733 році його перенесли на нове 

місце, про що свідчить надпис на одвірках південних дверей в бабинець 

старої сільської церкви. Церква Святого Василія Великого є пам’яткою 

архітектури національного значення. Вона є одним із найяскравіших 

представників бойківської народної школи.у 1970-х рр.. пройшла 

реставрацію, при цьому оригінальність споруди (тризубна система раннього 

типу) була збережена. 

Садиба Рея (с. Приозерне) 

Палацово-парковий ансамбль, що є 

пам’яткою архітектури національного значення, 

знаходиться у с. Приозерне (колишня назва с. 

Псари). Садиба складалася з в’їзних воріт, 

палацу, зерносховища і конюшні. Звичайно, що 

й тут не обійшлося без магнатів Потоцьких, 

власників обширних угідь на Західній Україні. 

Людвік Рей, ім’я якого зберігає палац, був представником однієї з гілок цього 

польського роду. Шляхтич на поганий фінансовий стан не нарікав, мав 

будинок у Парижі, а влітку полюбляв навідуватися до родинних пенатів на 

Рогатинщині. У час війни, 1939 року, Рею вдалося емігрувати до Франції. 

Меморіальний музей «Підпільна штабна 

квартира Романа Шухевича» (с. Княгиничі) 

У селі Княгиничі в 1946-47 рр. діяв 

підпільний штаб командира УПА Романа 

Шухевича (під умовною назвою Короленко). У 

цій раніше конспіративній хаті 30 червня 2007 

року ентузіасти відкрили музей Романа 

Шухевича. 

Скала Свята П’ятниця (Заланів) 

Скала Свята П’ятниця знаходиться в 

прадавніх межах села Заланів. Далеко від 

людського ока, на невеликих скелях є рідкісне 

культове місце, одне з трьох в Україні. Воно не 

настільки популярне, як Почаївська лавра, але за 

святістю та енергетикою не менш важливе. 

Відбиток стопи Божої Матері та пальців рук дає 

підстави вважати, що початки села Заланіва 

сягають часів поширення християнства на східних теренах Європи. Такі 

святині також знаходяться у Почаєві та Підкамені на Львівщині. 
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Історичний музей (Заланів) 

У с. Заланів знаходиться історичний музей, 

який діє з 2001 року у будівлі, якій понад 100 

років. Створив і підтримує його місцевий 

ентузіаст, журналіст Мирон Мельник. Вісім 

залів вмістило велику колекцію археології, 

кахлів, кераміки, ткацтва, опільської вишивки, 

іконопису. Окремо у музеї представлена 

експозиція «Заланівська приватна гімназія», 

матеріали про командувача Української Галицької Армії Осипа Микитку, 

«Шевченкіана одного села», літературний і військові зали. 

Музей «Опілля» (Рогатин) 

Музей «Опілля» у місті Рогатині був 

заснований 16 листопада 1941 року. Музей 

«Опілля» продовжував функціонувати ще у роки 

Другої світової війни. Однак, його доля була 

короткотривалою. Ідея відродження історико-

краєзнавчого музею жевріла у душах місцевої 

інтелігенції більше півстоліття. І лише у 2016 

році Рогатинською міською радою на чолі з міським головою Сергієм 

Насаликом та депутатським корпусом було прийнято рішення відродити 

давню місцеву національну пам`ять та відкрити такий музей у місті. 

Від прийняття рішення  міською радою 22 грудня 2016 року «Про 

затвердження Програми окремих заходів розвитку культури на території 

міста на 2017 рік» розпочалась робота над реалізацією проекту комунального 

музею: розробка перспективного плану розвитку музею та тематико-

експозиційних планів, збір експонатів,  ремонтні роботи у відведеному 

приміщенні,  історія якого сягає XIX ст., облаштування експозиційних залів 

та ін. 19 листопада 2018 року відбулось урочисте відкриття музею - 

«Опілля». 

Урочище Пікула (село Перенівка) 

За Рогатином в урочищі Пікула поблизу села 

Перенівка є джерело. Воно відрізняється від усіх 

інших своїм забарвленням і цілющими 

властивостями. Оскільки у джерелі дуже багато 

покладів вапняку, то колір води у ньому має 

бірюзове забарвлення. Крім того, температура у 

водоймі не змінюється залежно від пори року. 

Завжди однакова. Сюди на оздоровлення приходять 

люди, які хворіють на астму. 

Основні проблеми в галузі туризму: 

- низький рівень розвитку туристичної інфраструктури; 

- відсутність бренду громади; 

- низька реалізація туристичного потенціалу громади; 
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- низький рівень співпраці з туристично привабливими містами та 

регіонами України; 

- невідповідність матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних 

об’єктів сучасним вимогам; 

- низька якість та недостатній асортимент пропонованих суб’єктами 

господарювання туристичних послуг; 

- відсутність розроблених та впроваджених комплексних туристичних 

маршрутів; 

- недостатній рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, 

сервісною інформацією (відсутність дорожніх вказівників, туристично-

інформаційних знаків, рекламних щитів); 

- відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення; 

- недостатня популяризація громади, як туристичної дистинації; 

- відсутність туристичного-інформаційного сайту громади та інших 

сучасних інформаційних (мобільний) додатків для туристів; 

- недостатня якість та асортимент туристичних послуг; 

- недостатня забезпеченість професійними кадрами в галузі туризму; 

- слабка інформованість потенційних партнерів про можливості 

Рогатинщини;  

- відсутність сучасної методології статистичного спостереження у 

галузі туризму та готельного господарства; 

 

8. Житлово-комунальна та енергетична інфраструктура 

8.1. Житловий фонд 

Протягом року 

прийнято в 

експлуатацію 1770 м2 

загальної площі                             

житлових будівель, що 

є більше за 2020 рік на 

266 м2 або на 18%  (рис 

8.1). 

Порівняльні 

показники громади по 

житловому фонді 

показано у табл.8.1. 
Регіони Станом на 01.07.2022 року 

Івано – Франківська область 155355 м2 

Івано – Франківський район 98512 м2 

Рогатинська МТГ 1770 м2 
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8.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

Водопостачання Рогатинської міської територіальної громади 

обслуговує ДП «Рогатин-Водоканал», підпорядкований Рогатинській міській 

раді. У 2022 році підприємство обслуговувало 3035 абонентів, з них: 

- населення – 2833 абоненти; 

- юридичні особи – 202 абоненти: державний бюджет - 26 абонент; 

місцевий бюджет - 6 абонентів; інші організації - 176 абонентів. 

Водопостачання та водовідведення забезпечується централізовано 

(місто Рогатин) та індивідуально (сільські території).  

На утриманні ДП «Рогатин-Водоканал» знаходиться 67 км 

водопровідної мережі, 2 водопровідних колонки, 4 артезіанських свердловин, 

з яких вода подається в місто. 

 Проблеми водопостачання: 

- у населених пунктах громади основною проблемою залишається 

відсутність централізованого водопостачання; 

- у наявних колодязях питна вода, якою користуються жителі сіл не 

відповідає санітарним нормам - в ній високий вміст нітратів, кальцію, заліза, 

що негативно впливає на здоров’я людей; 

-  існуючі водогони та водонапірні башні збудовані ще десятки років 

тому і жодного разу не реконструйовувалися; 

- зниження рівня ґрунтових вод, внаслідок засухи, несприятливих 

кліматичних умов. 

На балансі КП «Благоустрій-Р» рахуються: вулично-дорожня мережа 

загальною площею 379,9 тис. м2;  мережі зовнішнього освітлення; парк 

культури та відпочинку площею 78000 м2; сквер «Майдан Роксолани» 

площею 3900 м2; сквер «Данила Галицького» площею 870 м2; водойма-озеро 

площею 35000 м2; дитячі майданчики – 8 шт.; кладовища по вул. Січових 

Стрільців площею 1,8 га,  вул. Стуса площею 3,0 га та біля Церкви Святого 

Духа 0,7 га. 

Основними проблемами житлово – комунального господарства є: 

‑ несвоєчасне оновлення основних фондів підприємств; 

‑ недостатній рівень впровадження енергозберігаючих технологій; 

‑ незавершена комплексна система обліку та регулювання споживання 

води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, 

постачання та споживання житлово-комунальних послуг; 

‑ хронічне недофінансування капітального ремонту житлового фонду 

та, як наслідок, значне погіршення технічного стану інженерного 

обладнання, окремих конструктивних елементів будівель, наявність ветхого 

та аварійного житла. Це не дозволяє розпочати роботу з реконструкції 

житлових будинків першої масової забудови; 

‑ недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на утримання 

об’єктів благоустрою, капітальний ремонт доріг, мостів, мереж зовнішнього 

освітлення, озеленення тощо; 
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‑ недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що 

призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, 

підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та 

непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що 

негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг; 

‑ недосконалість нормативно-правових актів, які не сприяють 

завершенню процесу формування ефективного власника багатоквартирних 

будинків як цілісного житлового комплексу; 

‑ малоефективний механізм стягнення заборгованості з населення за 

житлово-комунальні послуги; 

‑ відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-

комунальних послуг споживачами та їх представниками – органами 

самоорганізації населення та громадськими об’єднаннями; 

‑ недостатня компетенція органів самоорганізації населення, 

громадських об’єднань як контролерів якості послуг; 

‑ недостатня компетенція ОСББ для управління, утримання житла; 

‑ традиція неощадливого використання ресурсів; 

‑ наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не 

забезпечує правових засад реформування житлово-комунального 

господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів 

послуг. 

 

8.3. Енергоефективність та енергозбереження 

Основним завданням для Рогатинської міської територіальної громади, 

в рамках енергетичної стратегії України на період до 2035 року, є 

формування енергоефективної інфраструктури громади та збільшення 

використання відновлюваних джерел енергії. 

Станом на 01.01.2023 року у комунальній власності Рогатинської 

міської територіальної громади знаходиться  205 будівель, загальною 

опалювальною площею 99,8 тис.м2. 

У Рогатинській МТГ впроваджено автоматизовану систему 

енергомоніторингу та керування паливно-енергетичними ресурсами, що 

споживаються бюджетними установами громади, - АІС «Енергосервіс: облік, 

контроль, економія».  

Дана програма передбачає: 

- щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в бюджетних 

установах громади; 

- прогнозування споживання енергоресурсів; 

- вчасне виявлення випадків перевитрат енергоресурсів; 

- отримання економії не менше 10% від спожитих енергоресурсів в 

базовому періоді.  

Основними проблемами енергоефективності та енергозбереження в 

громаді є: 

- різке підвищення цін на енергоресурси; 
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- високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та 

споживанні; 

- високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в 

житлово – комунальній та бюджетній сфері; 

- відсутність енергоефективної системи включаючи енергоаудит  у 

бюджетній сфері та секторі ЖКГ; 

- низький рівень впровадження енергоефективних технологій, 

зокрема відповідних приладів обліку споживання енергоресурсів в закладах 

бюджетної сфери та житлового фонду; 

- відсутність коштів в міському бюджеті на проведення 

термомодернізації  та переходу на альтернативні джерела теплопостачання 

закладів бюджетної сфери та житлового фонду з використанням сучасних 

технологій енергоефективних систем, в тому числі на умовах 

співфінансування; 

- відсутність Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та 

Клімату (SECAP) до 2030 року. 

 

9. Соціальна інфраструктура 

9.1. Мережа закладів освіти 

На початок 2022/2023 навчального року у Рогатинській міській 

територіальній громаді функціонувало: 27 закладів загальної середньої 

освіти, а саме: 11 – початкових шкіл, 11 - гімназій, 5 ліцеїв та 8 філій, у яких 

навчається  2 995 учнів. Мережа дошкільної освіти складається із 6 закладів 

(264 вихованці), позашкільної освіти із 2 закладів (710 вихованців). 

Перелік та опис закладів дошкільної та загальної середньої освіти по 

Рогатинській міській територіальній громаді показано в таблиці 9.1. 
№ 

з/п 

Назва та місце розміщення Рік побудови чи 

капітального 

ремонту 

Проектна 

потужність 

Наповн

еність 

1. Рогатинський ЗДО (ясла-садок) №1 «Малятко», 

м.Рогатин, вул.Шашкевича, буд.55 

1962 55 62 

2. Рогатинський ЗДО (ясла-садок) №2 «Дзвіночок», 

м.Рогатин, вул. Коновальця, буд.14 

1971 115 122 

3. Верхньолипицький ЗДО «Колосок», 

с.ВерхняЛипиця, вул.Шевченка, буд.1А 

2013 47 39 

4. Конюшківський ЗДО «Малятко», с.Конюшки, 

вул.Перша Загора, буд.6А 

1954 22 15 

5. Пуківський ЗДО «Калинонька», с.Пуків, 

вул.Шевченка, буд.409 

1985 22 12 

6. Черченський ЗДО «Дзвіночок», с.Черче, 

вул.Шевченка, буд.94 

1954 26 11 

7. Беньківська початкова школа с.Беньківці, 

вул.Галицька, буд.2А 

1967 36 5 

8. Долинянська початкова школа, с.Долиняни, 

вул.Кривуля, буд.60 

1973 360 13 

9. Жовчівська початкова школа, с.Жовчів, 

вул.Центральна, буд.14 

1962 240 12 

10. Нижньолипицька початкова школа, 

с.НижняЛипиця, вул.Л.Українки, буд.95 

1967 150 22 

11. Підкамінська початкова школа, с.Підкамінь, 

вул.Сагайдачного, буд.25 

1953 60 10 
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12. Помонятська початкова школа, с.Помонята, 

вул.Шевченка, буд.166 

1964 150 8 

13. Потіцька початкова школа, с.Потік, 

вул.Роксолани, буд.12 

1960 45 19 

14. Приозерненська початкова школа, с.Приозерне, 

вул.Шкільна, буд.3 

1939 340 6 

15. Путятинська початкова школа, с.Путятинці, 

вул.Шевченка, буд.68а 

1964 150 24 

16. Чесниківська початкова школа, с.Чесники, 
вул.А.Білоуса, буд.1 

1964 180 22 

17. Явченська початкова школа, с.Явче, 

вул.Левицького, буд.8 

1939 64 7 

18. Бабухівська гімназія, с.Бабухів, вул.Бандери, 

буд.56 

1961 150 63 

19. Васючинська  гімназія імені Романа Левицького, 

с.Васючин, вул.Шевченка, буд.50А 

1966 276 65 

20. Воскресинцівська  гімназія, с.Воскресинці, 

вул.Л.Українки, буд.35а 

1986 197 78 

21. Заланівська гімназія, с.Заланів, вул.Центральна, 

буд.12А, вул.Центральна, буд.30А 

1919 

1987 

220 75 

22. Конюшківська гімназія, с.Конюшки, 

вул.Галицька, буд.75А 

1959 450 101 

23. Липівська гімназія імені Стефана Качали, 

с.Липівка, вул.Шевченка, буд..60а 

1972 270 75 

24. Лучинецька гімназія, с.Лучинці, вул.Л.Українки, 

буд.41А 

1970 280 92 

25. Підгородська гімназія, с.Підгороддя, 

пл.Шевченка, буд.15 

1973 145 61 

26. Пуківська гімназія,с.Пуків, вул.Т.Шевченка, 

буд.406 

1913 320 114 

27. Добринівська філія Пуківської 
гімназії,с.Добринів, вул.Шкільна, буд.15 

1934 100 6 

28. Стратинська філіяПуківської гімназії, с.Стратин, 

вул.Шевченка, буд.1/б 

1936 220 10 

29. Фразька гімназія імені Андрея Шептицького, 

с.Фрага, вул.Львівська, буд.35А 

1989 138 71 

30. Черченська гімназія імені братів Лепких, с.Черче, 

буд.Т.Шевченка, буд.59 

1955 210 82 

31. Рогатинський ліцей №1, м.Рогатин, 

вул.Шевченка, буд.71А 

1939 

1969 

1000 753 

32. Вербилівська філіяРогатинського ліцею №1, 
с.Вербилівці, вул.Чорновола, буд.16 

1816 40 6 

33. Підвинська філіяРогатинського ліцею №1, 

с.Підвиння, вул.Шевченка, буд.5А 

1989 25 6 

34. Рудинська філіяРогатинського ліцею №1, с.Руда, 

вул.І.Франка, буд.37 

1926 25 15 

35. Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців, 

м.Рогатин, вул.Шевченка, буд.12 

1970 600 500 

36. Рогатинський ліцей «Гімназія імені Володимира 

Великого», м.Рогатин, вул.Шевченка, буд.1 

1902 340 299 

37. Верхньолипицький ліцей, с.ВерхняЛипиця, 
вул.Центральна, буд.25 

1927 190 201 

38. Зеленівська філія, с.Зеленів, вул.Лесі Українки, 

буд.25 

1970 35 7 

39. Лопушнянська філія, с.Лопушня, вул.Центральна, 

буд.25 

1939 23 7 

40. Княгиницький  ліцей, с.Княгиничі, 

вул.Р.Шухевича, буд.6 

2005 240 162 

41. Підмихайлівська філія, с.Підмихайлівці, 
вул.Т.Шевченка, буд.14А 

1952 126 6 
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Стаття 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

регламентує наповнюваність класу до 30 учнів, а у закладах загальної 

середньої освіти громади середня наповнюваність у класі становила 14,5 

учня, що є менше формульного розрахункового показника. Найкраща 

ситуація у цьому аспекті спостерігається в закладах освіти міста Рогатина: 

- Рогатинський ліцей №1 – 24 учні; 

- Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців – 24 учні; 

- Рогатинський ліцей «Гімназія імені Володимира Великого» - 23 

учні. 

У 51 класі початкової ланки закладів загальної середньої освіти у 

сільській місцевості організована індивідуальна форма навчання, у 15 класах 

немає жодного учня. Середня наповнюваність класів в 11 початкових школах 

та 8 філіях, враховуючи індивідуальну форму, – 2,3 учня. 

У 10-11 класах середня наповнюваність становить 17 учнів, зокрема: 

- у місті Рогатині  (3 заклади) – 19 учнів; 

- у сільській місцевості (5 закладів) – 11 учнів. 

Штат педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти – 

504. Кількісне навантаження на одного працівника – 6 учнів. 

У 2021/2022 навчальному році здобувачів освіти 4-х, 9-х, 11-х класів 

звільнено від державної підсумкової атестації у зв’язку із періодом 

військового часу. 307 випускникам 9-х класів видано свідоцтва про здобуття 

базової середньої освіти (47 із відзнакою – 15%), 137 випускників 11-х класів 

одержали свідоцтво про повну загальну середню освіту (28 нагороджені 

золотою медаллю, 7 – срібною медаллю (21%)). 

У 2022 році через відсутність учнів призупинено освітній процес у 

Обельницькій та Яглуській початкових школах, Дичківській філії 

Рогатинського ліцею №1, Малинівській та Світанківській філіях 

Верхньолипицького ліцею, Григорівській філії Княгиницького ліцею. 

Реорганізовано шляхом приєднання до Жовчівської початкової школи – 

Жовчівський ЗДО «Сонечко». 

Після реорганізації  закладів загальної середньої освіти Рогатинської 

міської територіальної громади затверджено фактичну мережу закладів 

загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік у такому форматі: 

- 5 ліцеїв із 6-ма філіями; 

- 11 гімназій із 2-ма філіями; 

- 11 початкових шкіл. 

Велика увага приділялася забезпеченню рівного доступу до якісної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання 

впроваджене в усіх закладах освіти, які цього потребували. Зокрема, у 12 

закладах загальної середньої освіти  у 28 інклюзивних класах навчається 33 

дитини даної категорії. 

Із 27 липня по 01 серпня 2022 року на базі Рогатинського ліцею №1 

проведено 5 сесій національного мультипредметного тесту. У ньому взяло 

участь 182 випускники. 14 випускників закладів загальної середньої освіти 
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нашої громади отримали максимальні 200 балів. Із них, двоє учасників 

набрали 200 балів з двох предметів . 30 здобувачів освіти Рогатинської 

міської територіальної громади отримали 190-200 балів. 

Учнями громади протягом минулого навчального року взято участь у  

Всеукраїнському конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України та здобуто три перших місця, чотири 

других місця, три третіх місця. 

Забезпечувався підвіз учнів та педагогічних працівників, які 

проживають за межею пішохідної доступності до місця навчання та роботи. 

Задіяно 21 одиниця автобусної техніки.  

За кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні: 

- проведено улаштування бруківки на території Верхньолипицького 

ліцею (99,588 тис.грн.); 

- придбано обладнання для Рогатинського ліцею №1, 

Верхньолипицького та Княгиницького ліцеїв на суму 229,529 тис.грн.; 

- придбано медичне обладнання (вертикалізатор, тренажер для 

тренування рук і ніг) для інклюзивно-ресурсного центру на суму 385,0 

тис.грн.; 

- придбано морозильну камеру для соціальної їдальні, яка функціонує 

на базі Рогатинського ЗДО №2 «Дзвіночок», на суму 13,5 тис.грн. 

За кошти з обласного бюджету встановлено майданчик на території 

майданчика Рогатинського ліцею імені Братів Рогатинців на суму 795,0 

тис.грн. 

За кошти міського бюджету проведено поточні ремонти в ЗСО на суму 

171,4 тис.грн. та придбано матеріали для укриття шкіл на суму 67,0 тис.грн. 

За сприяння благодійної організації Aga-Ucraína (Іспанія), благодійного 

фонду «КОЛО» та народного депутата Едуарда Прощука Інклюзивно - 

ресурсний центр Рогатинської міської ради отримав генератор. 

Основними завданнями в галузі освіти громади є: 

- подальша оптимізація мережа закладів загальної середньої 

освіти, з метою ефективного використання освітньої субвенції;  

- зменшення частки індивідуального навчання, яке потребує 

значного фінансового забезпечення та не враховане в освітній субвенції;  

- якісне кадрове забезпечення закладів освіти; 

- зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення 

використання новітніх технологій навчання; 

- до 1 вересня 2024 року затвердити план формування ефективної 

мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог 

законодавства до ліцеїв, до безпечного, інклюзивного та цифрового 

освітнього просторів, демографічних показників, спроможності 

територіальних громад, профілізації старшої профільної школи та 

необхідності охоплення на відповідній території всіх профілів навчання, 

визначених законодавством, аби гарантувати й забезпечити право кожного 

учня на вибір. 
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- до 1 вересня 2027 року забезпечити виконання планів 

формування ефективної мережі закладів середньої освіти, створити 

профільний ліцей, підібрати на конкурсній основі директорів і педагогічних 

працівників, вжити інших передбачених планами й законодавством заходів. 

 

9.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

На території Рогатинської МТГ розташовані наступні заклади охорони 

здоров’я: 

- Комунальне некомерційне медичне підприємство «Рогатинська 

ЦРЛ»; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Комунальне некомерційне медичне підприємство «Рогатинська 

центральна районна лікарня». 

Проведена комунальним некомерційним медичним підприємством 

«Рогатинська центральна районна лікарня» (надалі -  КНП «Рогатинська 

ЦРЛ») протягом року робота забезпечила стабільне функціонування  

стаціонару на 135 ліжок та консультативно-діагностичної поліклініки на 500 

відвідувань в зміну. На 2022 рік з Національною службою здоров’я України  

укладено договір щодо закупівлі 15 пакетів медичних послуг для надання 

медичної допомоги на вторинному рівні. З початку цього року кількість 

пролікованих хворих в стаціонарі збільшилася з 3 126 до 3 782 хворих. 

Зайнятість ліжка становить 229,2 проти 211,9 за  аналогічний період  2021 

року, середнє перебування 8,1 проти 9,1. Збільшилася кількість оперативних 

хірургічних і травматологічних втручань з 759 до 846. Оперативна активність 

з хірургії 76%, з травматології 70,4%. З початку року проведено 28 

лапароскопічних операцій, 5 ендопротезуванькульшових суглобів, зроблено 

28 кесарських розтинів.   

Зросла кількість  амбулаторних операцій з 1438  до 1477, збільшилася 

кількість  амбулаторних операцій з 1438  у минулому до 1477 з початку цього 

року. Кількість амбулаторних відвідувань до лікарів зросла з 63407 до 78522 . 

Амбулаторну допомогу надано 643 внутрішньопереміщеним особам. 

        Протягом року покращувалась матеріально-технічна база закладу. 

Для лабораторії закладу придбано обладнання (аналізатор сечі URI TEX, 

напівавтоматичний коагулометр COAG 4 D, автоматичний гематологічний 

аналізатор ABACUS 380, аналізатор електролітів GE - : K+ Na+ Cl- Ca 2+ PH, 

автоматичний біохімічний аналізатор DS 161,  портативний аналізатор КЛС, 

газів крові, метаболітів і електролітів і 15 (EDAN. KHP)) на загальну суму 

1304,599 тис.грн., з них: 750,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 198,399 

тис.грн. – кошти міського бюджету та 356,2 тис.грн. – кошти НСЗУ. 

 За кошти обласного бюджету закуплено функціональні ліжка на суму 

330,0 тис.грн., 

За кошти міського бюджету придбано апарат штучної вентиляції легень 

з функцією СРАР на суму 350,0 тис.грн., приліжкові панелі на суму 165,0 
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тис.грн., проведено ремонт ендоскопічного кабінету на суму 49,5 тис.грн., 

придбано матеріали для поточного ремонту першого поверху поліклініки на 

суму 100,0 тис.грн.   

 Придбано приліжкові тумби за власні кошти на суму 155,856 тис.грн.     

За кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні КНМП 

«Рогатинська ЦРЛ» отримано медичне обладнання на суму 533,739 тис.грн.   

       Як гуманітарну допомогу з Республіки Польща, закладом отримано 

автомобіль Amdulans Reno Master на суму 180,852 тис.грн. 

Комплексний підхід до організації роботи цього медичного 

підприємства дав можливість зберегти його як медичний заклад вторинного 

рівня та створити передумови для перспектив розвитку надання медичної 

допомоги населенню. 

Комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

Мережа закладів охорони здоров’я (надалі - ЗОЗ) закріпленої 

адміністративної території комунального некомерційного підприємства 

«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (надалі - КНП 

«Рогатинський ЦПМ-СД») нараховує 13 амбулаторій загальної практики – 

сімейної медицини та 36 пунктів здоров'я/ФАПів. В КНП «Рогатинський Ц 

ПМ-СД» працює 27 лікарів та 69 медичних сестер.  

        Забезпеченість лікарями ЗПСМ на 10 000 населення – 7,7 при середньо-

обласному показнику – 7,8. Забезпеченість середніми медичними 

працівниками – 20,1, обласний показник –25,8 %.   

На 2022 рік КНП «Рогатинським Ц ПМ-СД» було укладено договір з 

Національною службою здоров’я України  за пакетами «Первинна медична 

допомога» та «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Впродовж січня – липня 2022 

року підприємство було включено до пакету підготовки кадрів (2-х лікарів-

інтернів). 

Протягом року покращувалась матеріально-технічна база закладів 

охорони здоров’я первинної ланки. Зокрема, за кошти міського бюджету 

проведено ремонт приміщення АЗПСМ в с.Бабухів на загальну суму 49,5 

тис.грн. та придбано виробів медичного призначення (продукти лікувального 

харчування та туберкулін) на суму 168,7 тис.грн. 

За рахунок коштів з НСЗУ проведено поточний ремонт даху 

приміщення КНП «Рогатинський Ц ПМ-СД» на суму 48,5 тис.грн., кабінету 

інфекційних захворювань на суму 45,8 тис.грн. та поточний ремонт 

електроосвітлення АЗПСМ с.Беньківці на суму 15,7 тис.грн. Закуплено 

медикаментів на суму 143,8 тис.грн., виробів медичного призначення – 131,4 

тис.грн., засобів індивідуального захистку – 53,2 тис.грн., хімреактивів – 18,9 

тис.грн., меблів – 21,0 тис.грн., комп’ютерної техніки – 27,8 тис.грн., 

електричний котел – 18,0 тис.грн. тощо. 

За кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні КНП 

«Рогатинський Ц ПМ-СД» отримано медичне обладнання (портативний УЗД 
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апарат для обстеження дітей, монітор пацієнта дитячий, автоматичний 

гематологічний аналізатор, автоматичний аналізатор сечі, транскутанні 

білірубінометри, стетоскопи, безконтактні термометри, насоси шприцеві для 

виконання інфузійної терапії, УЗД апарат для фізіотерапевтичних процедур) 

на суму 1091,42 тис.грн. 

Основні проблемні питання в галузі охорони здоров’я: 

-  недостанє забезпечення ліками та технічними виробами 

медичного призначення пільгових категорій населення, покращення 

матеріально-технічної бази підприємства (придбання обладнання, 

проведення ремонтних робіт, заходи по енергозбереженню і 

енергоефективності тощо); 

-  недостатнє забезпечення доступності і якості медичного 

обслуговування населення в сільській місцевості за рахунок незадовільного 

стану доріг, низький розвиток телекомунікаційної інфраструктури, 

недостатнє забезпечення сільської мережі висококваліфікованими 

медичними кадрами; 

-  невідповідність діючим санітарно-технічним нормативам 

приміщень, пунктів здоров’я; 

- приведення існуючої мережі ЗОЗ громади первинного рівня до 

вимог нормативних документів та платоспроможності підприємства; 

- потреба підвищення кваліфікації та оновлення лікарських кадрів, 

створення і функціонування  Програм для медичних працівників (в тому 

числі в питаннях забезпечення службовим житлом і транспортом, додаткова 

оплата праці, оплата комунальних послуг, навчання і підвищення 

кваліфікації медичних працівників). 

 

9.3. Заклади культури. Спорт 

У 2022 році в Рогатинській міській територіальній громаді 

функціонували 66  закладів культури, з них 30 - бібліотек (бібліотек-

філіалів),35 - клубних закладів та дитяча школа мистецтв ім.БорисаКудрика. 

Місткість споруд культурного призначення показано у таблиці 9.3. 

Споруда 
Скільки   

відвідувачів вміщує 

Події чи заходи,що викликають найбільший 

приплив гостей 

Рогатинський Будинок 

культури 
400 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей  

Будинок культури    

с.ВерхняЛипиця 

 

350 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

с.Добринів 

 

280 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

с.Долиняни 

 

300 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

с.Заланів 

 

300 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

с.Жовчів 
460 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

с.Конюшки 

 

590 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  

 с.Липівка 
290 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Будинок культури  250 Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 
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с.Чесники дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Бабухів 180 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Васючин 140 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Вербилівці 100 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей, 

дитячі ранки 

Клуб с.Воскресинці 100 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 
дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб  с. Григорів 120 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб   с.Дегова 90 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Журів 150 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Залужжя 240 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб   с.Княгиничі 150 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб   с.Руда 80 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Лопушна 60 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Лучинці 140 

Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

 

Клуб с.НижняЛипиця 200 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Підвиння 140 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 
дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Підгороддя 140 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Підмихайлівці 80 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Помонята 150 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Приозерне 100 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Пуків 190 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб   с.Путятинці 220 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб   с.Стратин 120 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Уїзд 100 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Фрага 140 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Черче 120 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Явче 100 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 
дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

Клуб с.Яглуш 100 
Концерти, тематичні вечори, вечори молоді, 

дискотеки, урочисті заходи, вечори зустрічей 

 

При клубних закладах діяли 215 гуртків аматорської творчості. 

- Протягом року окремі колективи брали участь в обласних, 

регіональних фестивалях та конкурсах, зокрема: 
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- вокальний ансамбль будинку культури с. Добринів взяв участь в 

регіональному фестивалі «Чорна вишиванка» в урочищі Кулєби; 

- вокальний квартет Рогатинського Будинку культури та чоловічий 

вокальний ансамбль клубу села Пуків взяли участь в обласному фестивалі ім. 

Софії Галечков м. Надвірна;  

- тріо «Мереживо» взяло участь в Мистецькій Академії, 

присвяченій 80-ій річниці створення УПА, Дню українського козацтва, Дню 

захисників та захисниць України, Дню  святої Покрови Пречистої Богородиці 

в м. Івано-Франківськ; 

- НАХК «Сурма» взяв участь в обласному онлайн-фестивалі 

патріотичної пісні «Яворина»  2022; 

- народний аматорський фольклорно - етнографічний колектив 

«Любисток» Рогатинського Будинку культури та зразковий аматорський 

драматичний колектив «Мандрівник» клубу с. Пуків взяли участь в 

обласному конкурсіобрядівріздвяно-новорічного циклу (Вертепів та 

Меланок), в якому колектив «Любисток» став Лауреатом 1 премії. 

Клубними закладами громади  проведено 430 культурно-мистецьких 

заходів, серед яких варто відзначити: урочистості до Дня Соборності 

України,  відзначення Конституції  України та Незалежності України, 

мистецький захід з нагоди Дня Героїв та перепоховання Тараса Григоровича 

Шевченка «Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки», патріотичний 

флешмоб «ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА», заходи вшанування захисників і 

захисниць України з нагоди Дня Збройних Сил України.  

Проведено народні  віче  з нагоди 8-ої річниці загибелі Героїв Небесної 

Сотні «Тільки щоб не даремно»,  Дня пам’яті  жертв  політичних  репресій та 

з нагоди відзначення 85-ої річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола. 

Проведено концерти до Дня матері, Дня захисту дітей.  

На території Рогатинської залізниці відбулася мистецька імпреза з 

нагоди 125 річниці Рогатинської залізниці. З нагоди 90-роковин жахливої 

трагедії Голодомору відбувся перформанс «Жити… Вірити… Пам’ятати…».  

Проведено акції: 

- Всесвітня тиха акція вшанування пам’яті Героїв  Небесної сотні 

«Ангели пам’яті»,  

- прибирання братських могил «Хай відомими стануть всі герої 

безвісні» з нагоди 104-річниці проголошення ЗУНР,   

- до Дня Пам’яті та Примирення,   

- до Всесвітнього Дня вишиванки; 

- до Дня пам’яті захисників України; 

- до Дня хустки. 

Вже традицією стало проведення фестивалю Різдвяної розколяди 

«Коляда мандрує краєм». 

З метою дослідження та поширення усної народної творчості 

проводилися фольклорні експедиції в села громади, впорядковано та видано 

збірку гаївок Рогатинщини. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUDVqlRQXfh8YestzFJ3zZM5An6a3S4bbGMwA53644XoSZFQr0PkE_P32VVDrtPyv-r7wcZY7izqxAAUJHrltruX-CyRPBGPfGO4H-wlEkmhX6HEOOu6za7RlvWcQQqf0YbX18E49-Pjacxi9ifkrq89JUdSB6ZPAtNWoLVGQXZng&__tn__=*NK-R
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З метою відродження та збереження народних звичаїв та традицій в 

громаді протягом липня-серпня закладами культури реалізовувався 

гастрономічний проєкт «Спадок» «Традиційна опільська кухня». 

Спільно з церквою Різдва Пресвятої Богородиці організовано та 

проведено День родини та різдвяну зустріч «На крилах різдвяної пісні».  

З нагоди 80-ої річниці створення УПА та Дня захисників та захисниць 

України в нашій громаді відбувся фестиваль патріотичної пісні «Волі дух у 

кожнім серці». Проходив фестиваль на базі клубних закладів сіл Конюшки, 

Липівка, Верхня Липиця, Княгиничі та в місті Рогатині. Під час проведення 

фестивалю проходили благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. 

Протягом листопада в громаді проходив онлайн-фестиваль духовної 

пісні «Із Богом за руку бороним свій край». З нагоди Дня гідності та свободи 

на День архистратига Михаїла в церкві Різдва Пресвятої Богородиці відбувся 

заключний етап фестивалю, в якому взяли участь кращі колективи.  

Цікаво та пізнавально проходили краєзнавчі години «Пізнай свій 

звичай»  та Андріївські вечорниці в онлайн-форматі. 

Закладами культури проведено Свято Миколая спільно з закладами 

освіти та церковними спільнотами.   

Клуб  с. Воскресинці презентував прем'єри дитячої вистави «Ксеня і 

чарівні місяці», «Фізкультура для чаклунки» та «Сонячна коза», під час яких 

проходили благодійні ярмарки. 

Народний аматорський драматичний гурток «Оберіг» клубу с. 

Воскресинці став пересожцем соціального проєкті Фонду «МХП Громаді» на 

отримав грант в сумі 25 тис.грн. 

Закладами культури протягом 2022 року організовано та проведено 16 

благодійних ярмарків на підтримку Збройних Сил України. 

В бібліотеках громади проведено 450 заходів. Організовувалися  

книжкові  виставки до знаменних  і пам’ятних дат, літературно-мистецькі  

вечори, вечори-зустрічі, презентації, творчі зустрічі, марафони, майстер-

класи. 

В центральній бібіліотеці реалізовувася проєкт «Етномакітра»,  в якому  

розповідали про приготування страв на Святвечір, видано збірку 

«Етномакітра  рецептами опільських Різдвяних страв».  

Триває відеорубрика «Садок з чудових   казок» -  читання казок 

творчими рогатинцями, діє ляльковий театр «Казкарик». 

Започатковано проєкт «Мереживо вулиць і доль», який  розповідає про 

видатних людей, на честь яких названо вулиці в громаді. 

З нагоди Дня сім'ї у центральній бібліотеці проведено свято «Родинне 

перевесло» з метою пошанування родин рогатинців та вимушених 

переселенців, які знайшли прихисток у нашій громаді. 

В Рогатинській центральній бібліотеці започатковано рубрику 

«Умова», цикл коротких, інформативних відео. Організовувалися зустрічі в 

«Літературній кав’ярні» для поціновувачів слова, книжкових гурманів та 

авторів, які пишуть власні твори.  
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З нагоди відзначення 300-ліття Григорія Сковороди в центральній 

бібліотеці пройшла зустріч з Осмиром Магурою «Це треба не просто знати, 

це втілити слід у життя». 

Проведено творчий захід з нагоди 85-річчя місцевої поетеси Лідії 

Тернівської «Під крилом поезії». 

Рогатинська центральна бібліотека стала переможцем конкурсу 

проєктів від  БФ «Рокада» з метою створення кімнати дозвілля та 

інтелектуального розвитку дітей. Сума проєкту становить 102,324 тис.грн. 

На 2022 рік передплачено періодичні видання на суму 11,325 тис.грн. З 

Українського інституту книги передано 25 примірників на суму 4,575 

грн.грн., з обмінно-резервного фонду Івано-Франківської  ОУНБ ім. І.Франка 

передано 386 примірників на суму 934,436 тис.грн., подаровано 752 книги на 

суму 68,577 тис.грн. 

Учні дитячої школи мистецтв ім. Бориса Кудрика протягом року взяли 

участь в: 

- 6 Міжнародних фестивалях-конкурсах (30 учасників); 

- 10 Всеукраїнських фестивалях-конкурсах (40 учасників); 

- 1 Регіональному фестивалі (4 учасники); 

- 7 заходах  Рогатинської громади (понад 32 учасники). 

В галузі спорту протягом  2022  року проводилися футбольні та шахові 

турніри, турніри з плавання, з великого тенісу.  

Проведено футбольний турнір, присвячений пам’яті Даниїла Дідіка. 

На базі Рогатинської ДЮСШ Івано-Франківської обласної ради 

проведено шаховий турнір, присвячений пам’яті дітей, які загинули 

внаслідок збройної агресії російської федерації, обласний турнір з плавання. 

До Дня Незалежності України проведено перший турнір з великого 

тенісу. 

Проведено Всеукраїнський рейтинговий турнір з тенісу настільного 

«Кубок Роксолани» (з міського бюджету профінансовано 29,988 тис.грн.). 

Проведено 3 благодійних футбольних турніри. 

На базі Рогатинської СДЮСШОР проведено турнір серед спортсменів 

2004-2006 р.н. зі стрільби кульової з пневматичної зброї, присвячений 

пам’яті заслужених тренерів України С.М.Леськіва та І.М.Даниляка. 

Протягом 2022 року  проводилися заходи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, а саме придбано: 

- теплові пушки для закладів культури на суму 16,200 тис.грн.; 

- двері та будівельні матеріали для проведення ремонту кімнати 

бібліотеки  с. Потік на суму 28,292 тис.грн.; 

- спортивний інвентар для футбольного клубу «Рогатин» на суму 

19,896 тис.грн.. 

За кошти з обласного бюджету, отримані за перемогу в обласному 

конкурсі  «Краща етнокультурна громада»: 

- придбано 2 комп’ютери на суму 60,5 тис.грн. для Рогатинського 

Будинку  культури; 
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- закуплено будматеріали та проведено ремонт гримерної кімнати в 

Рогатинському Будинку культури на суму 61,041 тис.грн.; 

- придбано будівельні матеріали для проведення ремонту фойє 

Будинку культури  с. Липівка на суму 54,992 тис.грн.;  

- встановлено енергозберігаючі вікна для бібліотеки с. Воскресинці  

та Історико-краєзнавчого музею «Опілля» на суму 22,9 тис.грн. 

За спец кошти Рогатинської дитячої школи мистецтв ім.Б.Кудрика 

встановлено протипожежну систему в 2 корпусі школи на суму 30,843 

тис.грн. та придбано: 

- 3 радіосистеми з мікрофонами на суму 49,289 тис.грн.; 

- генератор – 26,5 тис.грн.; 

- принтер-сканер – 21,999 тис.грн.; 

- котел твердопаливний – 99,899 тис.грн.; 

- 2 обігрівачі – 2,9 тис.грн. 

Основними проблемами в галузі культури є: 

- дефіцит  фінансування; 

- невідповідність матеріально-технічної бази клубних установ, 

мистецьких  колективів  до  вимог  часу  та  потреб  населення; 

- невідповідність сучасним  вимогам  книгозабезпечення, 

інформаційних  та телекомунікаційних  технологій  відповідно до потреб  

читачів. 

 

10. Природно-заповідні території та об’єкти 

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, шляхом 

створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, 

формування екологічної мережі є одним із пріоритетних напрямків розвитку 

заповідної справи в громаді. 

Мережа природно-заповідного фонду Рогатинської МТГ нараховує 7 

територій та об‘єктів загальною площею 153,8 га, з них: 1 об‘єкт 

загальнодержавного значення площею 13,0 га та 6 об‘єктів місцевого 

значення площею 140,8 га. 

Крім того, Рогатинською міською радою надано згоду на оголошення 

ботанічними заказниками місцевого значення 5 земельних ділянок в 

урочищах за межами населених пунктів громади, загальною площею 32,16 га.  

 

11. Стан навколишнього природного середовища 

Територія Івано - Франківської області, зокрема Рогатинської МТГ, 

характеризується помірним техногенним навантаженням на навколишнє 

природне середовище, внаслідок відсутності на її території зон екологічного 

лиха та потужних об'єктів-забруднювачів довкілля.  

Обсяги забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення наведені утаблиці (табл.11.1.1). 
Територія 2020 рік 2021 рік 

Івано – Франківська область  140,4 тис. т 172,4 тис. т 

Івано – Франківський район  116,7 тис. т 152,2 тис. т 
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Рогатинська МТГ 0,824 тис. т 0,456 тис. т 

Частка Рогатинської МТГ у обсягах 

викидів забруднюючих речовин району 

0,7% 0,3% 

 

Сумарна забрудненість навколишнього середовища показана на        

рис. 11.1. 

 
Основними проблемами навколишнього природного середовища в 

громаді є: 

- забруднення навколишнього середовища; 

-  погіршення екологічної ситуації через відсутність дієвого механізму 

санітарної очистки населених пунктів; 

- низька свідомість і суспільна активність жителів. 

Система поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) 

Упродовж останнього десятиріччя в Україні продовжується 

прогресуюче накопичення відходів, не є винятком і територія Рогатинської 

громади. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і заходами, 

спрямованими на запобігання їх утворенню, розширення утилізації, 

знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної 

кризи, а й загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – необхідність 

подальшого удосконалення та розвитку з врахуванням вітчизняного та 

світового досвіду всієї правової, нормативно - методичної та техніко-

економічної системи поводження з відходами. Проблеми у сфері поводження 

з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови 

фінансування заходів на місцевому та державному рівнях. 

На території громади не запроваджено систему роздільного збору 

сміття. Вивіз твердих побутових відходів у Рогатинській МТГ здійснюється 

комунальним підприємством «Рогатинське будинкоуправління». 

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів 

використовуються контейнери для сміття об’ємом ємністю 0,75 м3 та 1,2 м3, 

які обслуговують 3 спеціальних автомобілі.  

Станом на 01.01.2023 року контейнерне господарство виглядає так 

(табл.11.1). 
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Контейнерні майданчики обладнані відповідно до діючих санітарних 

норм. Оновлення контейнерного господарства та облаштування 

контейнерних майданчиків здійснюється щороку. В парках та вулицях міста 

встановлюються урни для збору сміття. Окрім забезпечення санітарного 

стану встановлення таких урн є одним з елементів, що сприяють підвищенню 

рівня екологічної культури мешканців та гостей громади. 

Рогатинська міська рада у сучасних умовах зіткнулася із проблемами, 

які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є: 

‑ низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів 

господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ; 

‑ низький рівень участі мешканців громади у сфері поводження з 

ТПВ, що знижує рівень роздільного збору відходів; 

‑ попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних 

відходів. 

 

 

 

 

 

№ з/п Назва старостинського округу Встановлено  

у 2021 році 

Встановлено  

у 2022 році 

Всього 

1. Васючинський старостинський округ 3 6 9 

2. Вербилівський старостинський округ - - - 

3. Верхньолипицький старостинський округ - 8 8 

4. Долинянський старостинський округ 3 3 6 

5. Добринівський старостинський округ 3 20 23 

6. Жовчівський старостинський округ 2 21 23 

7. Княгинецький старостинський округ 3 11 14 

8. Конюшківський старостинськй округ 5 10 15 

9. Липівський старостинський округ - 8 8 

10. Лучинецький старостинський округ - 5 5 

11. Нижньолипицький старостинський округ - 24 24 

12. Підкамінський старостинський округ 3 4 7 

13. Підмихайлівський старостинський округ 3 18 21 

14. Пуківський старостинський округ - 9 9 

15. Путятинський старостинський округ - 5 5 

16. Підгородянський старостинський округ - 30 30 

17. Черченський старостинський округ 4 10 14 

18. Фразький старостинський округ 3 7 10 

19. м. Рогатин: 

- встановлені контейнери  до 2021 року – 139 

шт. 
- бруковані площадки під контейнери – 18 шт. 

- огорожі металічні для майданчиків -  40 шт. 

- огорожі під сміттєві баки – 10 шт. 

- навіс металевий – 15 шт. 

- 30 169 

 ВСЬОГО: 32 229 400 


