
Перелік населених пунктів
відповідних районів Сумської області на які поширюється компетенція відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м.Суми) по Сумському регіону

№ Назва району 
згідно 

адміністративно-
територіального 

устрою

Назва 
територіальної 

громади

Населені пункти, які 
увійшли до 

територіальної 
громади

Назва відділу 
державної 

реєстрації актів 
цивільного стану,   
юрисдикція якого 
поширюється на 

територіальні 
громади

1 Конотопський 
район

Буринська 
територіальна 
громада

село Атаманське
село Біжівка
село Болотівка
село Бондарі
село Бошівка
місто Буринь
село Верхня 
Сагарівка
село Вікторинівка
село Вознесенка
село Воскресенка
село Гатка
село Гвинтове
село Голуби
село Дич
село Дмитрівка
село Дяківка
село Жуківка
село Ігорівка
село Карпенкове
село Клепали
село Коновалове
село Копилове
село Коренівка
село Кошарське
село Кубракове
село Леонтіївка
село Миколаївка
село Михайлівка
село Нечаївка
село Нижня 
Сагарівка

Буринський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Конотопському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції ( м.Суми)

                                                    

Додаток № 1 
до наказу Північно-Східного 
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м.Суми)
_________ № __________

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4538
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4538
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4538
https://decentralization.gov.ua/locality/41207
https://decentralization.gov.ua/locality/41208
https://decentralization.gov.ua/locality/41209
https://decentralization.gov.ua/locality/41210
https://decentralization.gov.ua/locality/41211
https://decentralization.gov.ua/locality/41212
https://decentralization.gov.ua/locality/41213
https://decentralization.gov.ua/locality/41213
https://decentralization.gov.ua/locality/41214
https://decentralization.gov.ua/locality/41215
https://decentralization.gov.ua/locality/41216
https://decentralization.gov.ua/locality/41217
https://decentralization.gov.ua/locality/41218
https://decentralization.gov.ua/locality/41219
https://decentralization.gov.ua/locality/41220
https://decentralization.gov.ua/locality/41221
https://decentralization.gov.ua/locality/41222
https://decentralization.gov.ua/locality/41223
https://decentralization.gov.ua/locality/41224
https://decentralization.gov.ua/locality/41225
https://decentralization.gov.ua/locality/41226
https://decentralization.gov.ua/locality/41227
https://decentralization.gov.ua/locality/41228
https://decentralization.gov.ua/locality/41229
https://decentralization.gov.ua/locality/41230
https://decentralization.gov.ua/locality/41231
https://decentralization.gov.ua/locality/41232
https://decentralization.gov.ua/locality/41233
https://decentralization.gov.ua/locality/41234
https://decentralization.gov.ua/locality/41235
https://decentralization.gov.ua/locality/41236
https://decentralization.gov.ua/locality/41236
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село Нова 
Олександрівка
село Новий Мир
село Нотаріусівка
село Олександрівка
село Піски
село Сапушине
село Слобода
село Сорока
село Сорочинське
село Степанівка
село Суховерхівка
село Темне
село Тимофіївка
село Успенка
село Чалищівка
село Червона 
Слобода
село Черепівка
село Чумакове
село Шевченкове
село Шпокалка

Бочечківська 
територіальна 
громада

село Анютине
село Бережне
село Бондарі
село Бочечки
село Вовчик
село Духанівка
село Козацьке
село Новомутин
село Прилужжя
село Савойське
село Сахни
село Хижки
село Щекинське

Дубов’язівська 
територіальна 
громада

село Базилівка
село Білозерка
село Білоусівка
село Бурики
село Вишневе
село Вишневий Яр
село В'язове
село Гамаліївка
село Грузьке
село Дубинка
селище міського 
типу Дубов'язівка
село Жигайлівка
село Землянка

Конотопський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану     
у Конотопському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції ( м.Суми) 

https://decentralization.gov.ua/locality/41237
https://decentralization.gov.ua/locality/41237
https://decentralization.gov.ua/locality/41238
https://decentralization.gov.ua/locality/41239
https://decentralization.gov.ua/locality/41240
https://decentralization.gov.ua/locality/41241
https://decentralization.gov.ua/locality/41242
https://decentralization.gov.ua/locality/41243
https://decentralization.gov.ua/locality/41244
https://decentralization.gov.ua/locality/41245
https://decentralization.gov.ua/locality/41246
https://decentralization.gov.ua/locality/41247
https://decentralization.gov.ua/locality/41248
https://decentralization.gov.ua/locality/41249
https://decentralization.gov.ua/locality/41250
https://decentralization.gov.ua/locality/41251
https://decentralization.gov.ua/locality/41252
https://decentralization.gov.ua/locality/41252
https://decentralization.gov.ua/locality/41253
https://decentralization.gov.ua/locality/41254
https://decentralization.gov.ua/locality/41255
https://decentralization.gov.ua/locality/41256
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4537
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4537
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4537
https://decentralization.gov.ua/locality/41194
https://decentralization.gov.ua/locality/41195
https://decentralization.gov.ua/locality/41196
https://decentralization.gov.ua/locality/41197
https://decentralization.gov.ua/locality/41198
https://decentralization.gov.ua/locality/41199
https://decentralization.gov.ua/locality/41200
https://decentralization.gov.ua/locality/41201
https://decentralization.gov.ua/locality/41202
https://decentralization.gov.ua/locality/41203
https://decentralization.gov.ua/locality/41204
https://decentralization.gov.ua/locality/41205
https://decentralization.gov.ua/locality/41206
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4546
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4546
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4546
https://decentralization.gov.ua/locality/41380
https://decentralization.gov.ua/locality/41381
https://decentralization.gov.ua/locality/41382
https://decentralization.gov.ua/locality/41383
https://decentralization.gov.ua/locality/41384
https://decentralization.gov.ua/locality/41385
https://decentralization.gov.ua/locality/41386
https://decentralization.gov.ua/locality/41387
https://decentralization.gov.ua/locality/41388
https://decentralization.gov.ua/locality/41389
https://decentralization.gov.ua/locality/41390
https://decentralization.gov.ua/locality/41390
https://decentralization.gov.ua/locality/41391
https://decentralization.gov.ua/locality/41392


3

село Капітанівка
село Коханівка
село Красне
село Курилівка
село Лебедєве
село Молодівка
село Пасьовини
село 
Першотравневе
село Полтавка
село Рокитне
село Романчукове
село Салтикове
село Сім'янівка
село Сніжки
село Совинка
село Тернівка
село Тополине
село Червоний Яр
село Чернеча 
Слобода
село Шпотівка

Попівська 
територіальна 
громада

село Андріївське
село Броди
село Великий 
Самбір
село Вирівка
село Вільне
село Гути
село Дептівка
село Жолдаки
село Заводське
село Залізничне
село Калишенкове
село Карабутове
село Кошари
село Кузьки
село Лисогубівка
село Малий Самбір
село Мар'янівка
село Мельня
село Михайло-
Ганнівка
село Нехаївка
село Нечаївське
село Нове
село Новоселівка
село Озаричі
село Пекарі
село Питомник
село Попівка
село Привокзальне

https://decentralization.gov.ua/locality/41393
https://decentralization.gov.ua/locality/41394
https://decentralization.gov.ua/locality/41395
https://decentralization.gov.ua/locality/41396
https://decentralization.gov.ua/locality/41397
https://decentralization.gov.ua/locality/41398
https://decentralization.gov.ua/locality/41399
https://decentralization.gov.ua/locality/41400
https://decentralization.gov.ua/locality/41400
https://decentralization.gov.ua/locality/41401
https://decentralization.gov.ua/locality/41402
https://decentralization.gov.ua/locality/41403
https://decentralization.gov.ua/locality/41404
https://decentralization.gov.ua/locality/41405
https://decentralization.gov.ua/locality/41406
https://decentralization.gov.ua/locality/41407
https://decentralization.gov.ua/locality/41408
https://decentralization.gov.ua/locality/41409
https://decentralization.gov.ua/locality/41410
https://decentralization.gov.ua/locality/41411
https://decentralization.gov.ua/locality/41411
https://decentralization.gov.ua/locality/41412
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4564
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4564
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4564
https://decentralization.gov.ua/locality/41990
https://decentralization.gov.ua/locality/41991
https://decentralization.gov.ua/locality/41992
https://decentralization.gov.ua/locality/41992
https://decentralization.gov.ua/locality/41993
https://decentralization.gov.ua/locality/41994
https://decentralization.gov.ua/locality/41995
https://decentralization.gov.ua/locality/41996
https://decentralization.gov.ua/locality/41997
https://decentralization.gov.ua/locality/41998
https://decentralization.gov.ua/locality/41999
https://decentralization.gov.ua/locality/42000
https://decentralization.gov.ua/locality/42001
https://decentralization.gov.ua/locality/42002
https://decentralization.gov.ua/locality/42003
https://decentralization.gov.ua/locality/42004
https://decentralization.gov.ua/locality/42005
https://decentralization.gov.ua/locality/42006
https://decentralization.gov.ua/locality/42007
https://decentralization.gov.ua/locality/42008
https://decentralization.gov.ua/locality/42008
https://decentralization.gov.ua/locality/42009
https://decentralization.gov.ua/locality/42010
https://decentralization.gov.ua/locality/42011
https://decentralization.gov.ua/locality/42012
https://decentralization.gov.ua/locality/42013
https://decentralization.gov.ua/locality/42014
https://decentralization.gov.ua/locality/42015
https://decentralization.gov.ua/locality/42016
https://decentralization.gov.ua/locality/42017
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село Присеймів'я
село Раки
село Сарнавщина
село Селище
село Соснівка
село Таранське
село Торговиця
село Тулушка
село Турутине
село Улянівка
село Фесівка
село Чорноплатове
село Шаповалівка
село 
Шевченківське
село Шевченкове
село Юрівка

Конотопська 
територіальна 
громада

село Калинівка
місто Конотоп
село Лобківка
село Підлипне

Кролевецька 
територіальна 
громада

село Алтинівка
село Антонівка
село Артюхове
село Безкровне
село Бистрик
село Білогриве
село Божок
село Боцманів
село Буйвалове
село 
Васильківщина
село Веселі Гори
село Воргол
село Воронцове
село Горохове
село Гречкине
село Грибаньове
село Грузьке
село Губарівщина
село Дідівщина
село Добротове
село Дубовичі
село Жабкине
село Заболотове
село Загорівка
село Зазірки
село Заріччя
село Заруддя
село Калашинівка

Кролевецький 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Конотопському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції ( м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/42018
https://decentralization.gov.ua/locality/42019
https://decentralization.gov.ua/locality/42020
https://decentralization.gov.ua/locality/42021
https://decentralization.gov.ua/locality/42022
https://decentralization.gov.ua/locality/42023
https://decentralization.gov.ua/locality/42024
https://decentralization.gov.ua/locality/42025
https://decentralization.gov.ua/locality/42026
https://decentralization.gov.ua/locality/42027
https://decentralization.gov.ua/locality/42028
https://decentralization.gov.ua/locality/42029
https://decentralization.gov.ua/locality/42030
https://decentralization.gov.ua/locality/42031
https://decentralization.gov.ua/locality/42031
https://decentralization.gov.ua/locality/42032
https://decentralization.gov.ua/locality/42033
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4551
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4551
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4551
https://decentralization.gov.ua/locality/41500
https://decentralization.gov.ua/locality/41501
https://decentralization.gov.ua/locality/41502
https://decentralization.gov.ua/locality/41503
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4554
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4554
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4554
https://decentralization.gov.ua/locality/41567
https://decentralization.gov.ua/locality/41568
https://decentralization.gov.ua/locality/41569
https://decentralization.gov.ua/locality/41570
https://decentralization.gov.ua/locality/41571
https://decentralization.gov.ua/locality/41572
https://decentralization.gov.ua/locality/41573
https://decentralization.gov.ua/locality/41574
https://decentralization.gov.ua/locality/41575
https://decentralization.gov.ua/locality/41576
https://decentralization.gov.ua/locality/41576
https://decentralization.gov.ua/locality/41577
https://decentralization.gov.ua/locality/41578
https://decentralization.gov.ua/locality/41579
https://decentralization.gov.ua/locality/41580
https://decentralization.gov.ua/locality/41581
https://decentralization.gov.ua/locality/41582
https://decentralization.gov.ua/locality/41583
https://decentralization.gov.ua/locality/41584
https://decentralization.gov.ua/locality/41585
https://decentralization.gov.ua/locality/41586
https://decentralization.gov.ua/locality/41587
https://decentralization.gov.ua/locality/41588
https://decentralization.gov.ua/locality/41589
https://decentralization.gov.ua/locality/41590
https://decentralization.gov.ua/locality/41591
https://decentralization.gov.ua/locality/41592
https://decentralization.gov.ua/locality/41593
https://decentralization.gov.ua/locality/41594
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село Камінь
село Кащенкове
село Ковбасине
місто Кролевець
село Кубахове
село Лапшине
село Литвиновичі
село Локня
село Луч
село Любитове
село Майорівка
село Марухи
село Медведеве
село Миколаєнкове
село Мирне
село Морозівка
село Мостище
село Мутин
село Неровнине
село Ніжинське
село Новоселиця
село Обтове
село Отрохове
село Папкине
село Пасіка
село Перемога
село Пиротчине
село Погорілівка
село Покровське
село Прогрес
село Ретик
село Реутинці
село Сажалки
село Свидня
село Соломашине
село Спаське
село Срібровщина
село Тарасівка
село Терехове
село Тулиголове
село Хоменкове
село Хрещатик
село Червона Гірка
село Шлях
село Ярове
село Ярославець

https://decentralization.gov.ua/locality/41595
https://decentralization.gov.ua/locality/41596
https://decentralization.gov.ua/locality/41597
https://decentralization.gov.ua/locality/41598
https://decentralization.gov.ua/locality/41599
https://decentralization.gov.ua/locality/41600
https://decentralization.gov.ua/locality/41601
https://decentralization.gov.ua/locality/41602
https://decentralization.gov.ua/locality/41603
https://decentralization.gov.ua/locality/41604
https://decentralization.gov.ua/locality/41605
https://decentralization.gov.ua/locality/41606
https://decentralization.gov.ua/locality/41607
https://decentralization.gov.ua/locality/41608
https://decentralization.gov.ua/locality/41609
https://decentralization.gov.ua/locality/41610
https://decentralization.gov.ua/locality/41611
https://decentralization.gov.ua/locality/41612
https://decentralization.gov.ua/locality/41613
https://decentralization.gov.ua/locality/41614
https://decentralization.gov.ua/locality/41615
https://decentralization.gov.ua/locality/41616
https://decentralization.gov.ua/locality/41617
https://decentralization.gov.ua/locality/41618
https://decentralization.gov.ua/locality/41619
https://decentralization.gov.ua/locality/41620
https://decentralization.gov.ua/locality/41621
https://decentralization.gov.ua/locality/41622
https://decentralization.gov.ua/locality/41623
https://decentralization.gov.ua/locality/41624
https://decentralization.gov.ua/locality/41625
https://decentralization.gov.ua/locality/41626
https://decentralization.gov.ua/locality/41627
https://decentralization.gov.ua/locality/41628
https://decentralization.gov.ua/locality/41629
https://decentralization.gov.ua/locality/41630
https://decentralization.gov.ua/locality/41631
https://decentralization.gov.ua/locality/41632
https://decentralization.gov.ua/locality/41633
https://decentralization.gov.ua/locality/41634
https://decentralization.gov.ua/locality/41635
https://decentralization.gov.ua/locality/41636
https://decentralization.gov.ua/locality/41637
https://decentralization.gov.ua/locality/41638
https://decentralization.gov.ua/locality/41639
https://decentralization.gov.ua/locality/41640
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Путивльська 
територіальна 
громада

село Білогалиця
село Бобине
село Вегерівка
село Веселе
село Волокитине
село В'язенка
село В'ятка
село Голубкове
село Зарічне
село Зінове
село Зозулине
село Іванівське
село Іллінське
село Кагань
село Кардаші
село Козаче
село Корольки
село Котівка
село Кочерги
село Красне
село Кубареве
село Курдюмове
село Латишівка
село Малушине
село Мишутине
село Нова 
Шарпівка
село Окіп
село Пересипки
село Пищикове
село Пішкове
село Плахівка
село Плотникове
село Пруди
місто Путивль
село Рев'якине
село Ротівка
село Роща
село Руднєве
село Сафонівка
село Селезнівка
село Сімейкине
село Скуносове
село Сонцеве
село Спадщина
село Стара 
Шарпівка
село Стрільники
село Суворове
село Товченикове
село Трудове
село Харівка

Путивльський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Конотопському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції ( м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4565
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4565
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4565
https://decentralization.gov.ua/locality/42034
https://decentralization.gov.ua/locality/42035
https://decentralization.gov.ua/locality/42036
https://decentralization.gov.ua/locality/42037
https://decentralization.gov.ua/locality/42038
https://decentralization.gov.ua/locality/42039
https://decentralization.gov.ua/locality/42040
https://decentralization.gov.ua/locality/42041
https://decentralization.gov.ua/locality/42042
https://decentralization.gov.ua/locality/42043
https://decentralization.gov.ua/locality/42044
https://decentralization.gov.ua/locality/42045
https://decentralization.gov.ua/locality/42046
https://decentralization.gov.ua/locality/42047
https://decentralization.gov.ua/locality/42048
https://decentralization.gov.ua/locality/42049
https://decentralization.gov.ua/locality/42050
https://decentralization.gov.ua/locality/42051
https://decentralization.gov.ua/locality/42052
https://decentralization.gov.ua/locality/42053
https://decentralization.gov.ua/locality/42054
https://decentralization.gov.ua/locality/42055
https://decentralization.gov.ua/locality/42056
https://decentralization.gov.ua/locality/42057
https://decentralization.gov.ua/locality/42058
https://decentralization.gov.ua/locality/42059
https://decentralization.gov.ua/locality/42059
https://decentralization.gov.ua/locality/42060
https://decentralization.gov.ua/locality/42061
https://decentralization.gov.ua/locality/42062
https://decentralization.gov.ua/locality/42063
https://decentralization.gov.ua/locality/42064
https://decentralization.gov.ua/locality/42065
https://decentralization.gov.ua/locality/42066
https://decentralization.gov.ua/locality/42067
https://decentralization.gov.ua/locality/42068
https://decentralization.gov.ua/locality/42069
https://decentralization.gov.ua/locality/42070
https://decentralization.gov.ua/locality/42071
https://decentralization.gov.ua/locality/42072
https://decentralization.gov.ua/locality/42073
https://decentralization.gov.ua/locality/42074
https://decentralization.gov.ua/locality/42075
https://decentralization.gov.ua/locality/42076
https://decentralization.gov.ua/locality/42077
https://decentralization.gov.ua/locality/42078
https://decentralization.gov.ua/locality/42078
https://decentralization.gov.ua/locality/42079
https://decentralization.gov.ua/locality/42080
https://decentralization.gov.ua/locality/42081
https://decentralization.gov.ua/locality/42082
https://decentralization.gov.ua/locality/42083
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село Ховзівка
село 
Чорнобривкине
село Шулешівка
село Щекине
село Щербинівка
село Яцине

Новослобідська 
територіальна 
громада

село Бояро-Лежачі
село Бруски
село Бувалине
село Бунякине
село Волинцеве
село Волинцівське
село Воронівка
село Вощинине
село Гірки
село Дорошівка
село Жари
село Іванівка
село Князівка
село Козлівка
село Кружок
село Линове
село Мазівка
село Манухівка
село Мачулища
село Мінакове
село Нова Слобода
село Нові Гончарі
село 
Новослобідське
село Оріхівка
село Партизанське
село Почепці
село Рівне
село Сахарове
село Свобода
село 
Сиром'ятникове
село Соловйове
село Старі Гончарі
село Уцькове
село Чаплищі
село Червоне Озеро
село Ширяєве
село Юр'єве

https://decentralization.gov.ua/locality/42084
https://decentralization.gov.ua/locality/42085
https://decentralization.gov.ua/locality/42085
https://decentralization.gov.ua/locality/42086
https://decentralization.gov.ua/locality/42087
https://decentralization.gov.ua/locality/42088
https://decentralization.gov.ua/locality/42089
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4562
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4562
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4562
https://decentralization.gov.ua/locality/41942
https://decentralization.gov.ua/locality/41943
https://decentralization.gov.ua/locality/41944
https://decentralization.gov.ua/locality/41945
https://decentralization.gov.ua/locality/41946
https://decentralization.gov.ua/locality/41947
https://decentralization.gov.ua/locality/41948
https://decentralization.gov.ua/locality/41949
https://decentralization.gov.ua/locality/41950
https://decentralization.gov.ua/locality/41951
https://decentralization.gov.ua/locality/41952
https://decentralization.gov.ua/locality/41953
https://decentralization.gov.ua/locality/41954
https://decentralization.gov.ua/locality/41955
https://decentralization.gov.ua/locality/41956
https://decentralization.gov.ua/locality/41957
https://decentralization.gov.ua/locality/41958
https://decentralization.gov.ua/locality/41959
https://decentralization.gov.ua/locality/41960
https://decentralization.gov.ua/locality/41961
https://decentralization.gov.ua/locality/41962
https://decentralization.gov.ua/locality/41963
https://decentralization.gov.ua/locality/41964
https://decentralization.gov.ua/locality/41964
https://decentralization.gov.ua/locality/41965
https://decentralization.gov.ua/locality/41966
https://decentralization.gov.ua/locality/41967
https://decentralization.gov.ua/locality/41968
https://decentralization.gov.ua/locality/41969
https://decentralization.gov.ua/locality/41970
https://decentralization.gov.ua/locality/41971
https://decentralization.gov.ua/locality/41971
https://decentralization.gov.ua/locality/41972
https://decentralization.gov.ua/locality/41973
https://decentralization.gov.ua/locality/41974
https://decentralization.gov.ua/locality/41975
https://decentralization.gov.ua/locality/41976
https://decentralization.gov.ua/locality/41977
https://decentralization.gov.ua/locality/41978
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Великописарівська 
територіальна 
громада

село Братениця
селище міського 
типу Велика 
Писарівка
село Вільне
село Дмитрівка
село Добрянське
село Дружба
село Їздецьке
село Копійки
село Лугівка
село Лукашівка
село Олександрівка
село Пожня
село Пономаренки
село Попівка
село Розсоші
село Сидорова 
Яруга
село Спірне
село Станичне
село Стрілецька 
Пушкарка
село Тарасівка
село Шевченкове
село Широкий 
Берег
село Шурове
село Ямне

2 Охтирський 
район

Кириківська 
територіальна 
громада

село Березівка
село Василівка
село Веселе
село Вищевеселе
село Іванівка
село Катанське
село Катеринівка
селище міського 
типу Кириківка
село Майське
село Маракучка
село Мирне
село Рідне
село Рябина
село Яблучне

Великописарівський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану в 
Охтирському районі 
Сумської області 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4539
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4539
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4539
https://decentralization.gov.ua/locality/41257
https://decentralization.gov.ua/locality/41258
https://decentralization.gov.ua/locality/41258
https://decentralization.gov.ua/locality/41258
https://decentralization.gov.ua/locality/41259
https://decentralization.gov.ua/locality/41260
https://decentralization.gov.ua/locality/41261
https://decentralization.gov.ua/locality/41262
https://decentralization.gov.ua/locality/41263
https://decentralization.gov.ua/locality/41264
https://decentralization.gov.ua/locality/41265
https://decentralization.gov.ua/locality/41266
https://decentralization.gov.ua/locality/41267
https://decentralization.gov.ua/locality/41268
https://decentralization.gov.ua/locality/41269
https://decentralization.gov.ua/locality/41270
https://decentralization.gov.ua/locality/41271
https://decentralization.gov.ua/locality/41272
https://decentralization.gov.ua/locality/41272
https://decentralization.gov.ua/locality/41273
https://decentralization.gov.ua/locality/41274
https://decentralization.gov.ua/locality/41275
https://decentralization.gov.ua/locality/41275
https://decentralization.gov.ua/locality/41276
https://decentralization.gov.ua/locality/41277
https://decentralization.gov.ua/locality/41278
https://decentralization.gov.ua/locality/41278
https://decentralization.gov.ua/locality/41279
https://decentralization.gov.ua/locality/41280
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4549
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4549
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4549
https://decentralization.gov.ua/locality/41471
https://decentralization.gov.ua/locality/41472
https://decentralization.gov.ua/locality/41473
https://decentralization.gov.ua/locality/41474
https://decentralization.gov.ua/locality/41475
https://decentralization.gov.ua/locality/41476
https://decentralization.gov.ua/locality/41477
https://decentralization.gov.ua/locality/41478
https://decentralization.gov.ua/locality/41478
https://decentralization.gov.ua/locality/41479
https://decentralization.gov.ua/locality/41480
https://decentralization.gov.ua/locality/41481
https://decentralization.gov.ua/locality/41482
https://decentralization.gov.ua/locality/41483
https://decentralization.gov.ua/locality/41484
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Охтирська 
територіальна 
громада

село Будне
село Велике Озеро
село Залужани
село Климентове
село Козятин
місто Охтирка
село Піски
село Поділ
село Пристань
село Сосонка
село Стара Іванівка

Комишанська 
територіальна 
громада

село Бурячиха
село Гусарщина
село Закаблуки
село Карпилівка
село Качанівка
село Комиші
село Кударі
село Лимареве
село Мала Павлівка
село Миколаївка
село Неплатине
село Овчаренки
село Озера
село Перелуг
село Щоми

Чупахівська 
територіальна 
громада

село Буро-
Рубанівка
село Всадки
село Горяйстівка
село Грінченкове
село Грунька
село Довжик
село Духовниче
село Комарівка
село Коновалик
село Лантратівка
село Лисе
село Нове
село 
Новопостроєне
село Оленинське
село Олешня
село Пасіки
село П'яткине
село Розсохувате
село Садки
село Соборне
село Софіївка

Охтирський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану в 
Охтирському районі 
Сумської області  
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4563
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4563
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4563
https://decentralization.gov.ua/locality/41979
https://decentralization.gov.ua/locality/41980
https://decentralization.gov.ua/locality/41981
https://decentralization.gov.ua/locality/41982
https://decentralization.gov.ua/locality/41983
https://decentralization.gov.ua/locality/41984
https://decentralization.gov.ua/locality/41985
https://decentralization.gov.ua/locality/41986
https://decentralization.gov.ua/locality/41987
https://decentralization.gov.ua/locality/41988
https://decentralization.gov.ua/locality/41989
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4550
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4550
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4550
https://decentralization.gov.ua/locality/41485
https://decentralization.gov.ua/locality/41486
https://decentralization.gov.ua/locality/41487
https://decentralization.gov.ua/locality/41488
https://decentralization.gov.ua/locality/41489
https://decentralization.gov.ua/locality/41490
https://decentralization.gov.ua/locality/41491
https://decentralization.gov.ua/locality/41492
https://decentralization.gov.ua/locality/41493
https://decentralization.gov.ua/locality/41494
https://decentralization.gov.ua/locality/41495
https://decentralization.gov.ua/locality/41496
https://decentralization.gov.ua/locality/41497
https://decentralization.gov.ua/locality/41498
https://decentralization.gov.ua/locality/41499
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4578
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4578
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4578
https://decentralization.gov.ua/locality/42442
https://decentralization.gov.ua/locality/42442
https://decentralization.gov.ua/locality/42443
https://decentralization.gov.ua/locality/42444
https://decentralization.gov.ua/locality/42445
https://decentralization.gov.ua/locality/42446
https://decentralization.gov.ua/locality/42447
https://decentralization.gov.ua/locality/42448
https://decentralization.gov.ua/locality/42449
https://decentralization.gov.ua/locality/42450
https://decentralization.gov.ua/locality/42451
https://decentralization.gov.ua/locality/42452
https://decentralization.gov.ua/locality/42453
https://decentralization.gov.ua/locality/42454
https://decentralization.gov.ua/locality/42454
https://decentralization.gov.ua/locality/42455
https://decentralization.gov.ua/locality/42456
https://decentralization.gov.ua/locality/42457
https://decentralization.gov.ua/locality/42458
https://decentralization.gov.ua/locality/42459
https://decentralization.gov.ua/locality/42460
https://decentralization.gov.ua/locality/42461
https://decentralization.gov.ua/locality/42462
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селище міського 
типу Чупахівка

Чернеччинська 
територіальна 
громада

село Бакирівка
село Борзівщина
село Бугрувате
село Буймерівка
село Вербове
село Веселий Гай
село Високе
село Восьме 
Березня
село Гай-Мошенка
село Доброславівка
село Журавне
село Залісне
село Кардашівка
село Корабельське
село Кудряве
село Литовка
село Лутище
село Манчичі
село Мирне
село Михайленкове
село Мошенка
село Перемога
село Пилівка
село Підлозіївка
село Пологи
село Попелівщина
село Риботень
село Сонячне
село Українка
село Хухра
село Чернеччина
село Ясенове

Грунська 
територіальна 
громада

село Аврамківщина
село Бандури
село Бідани
село В'язове
село Гнилиця
село Грунь
село Жолоби
село Івахи
село Куземин
село Молодецьке
село Пластюки
село Рибальське
село Рубани
село Скелька
село Шабалтаєве

https://decentralization.gov.ua/locality/42463
https://decentralization.gov.ua/locality/42463
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4577
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4577
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4577
https://decentralization.gov.ua/locality/42410
https://decentralization.gov.ua/locality/42411
https://decentralization.gov.ua/locality/42412
https://decentralization.gov.ua/locality/42413
https://decentralization.gov.ua/locality/42414
https://decentralization.gov.ua/locality/42415
https://decentralization.gov.ua/locality/42416
https://decentralization.gov.ua/locality/42417
https://decentralization.gov.ua/locality/42417
https://decentralization.gov.ua/locality/42418
https://decentralization.gov.ua/locality/42419
https://decentralization.gov.ua/locality/42420
https://decentralization.gov.ua/locality/42421
https://decentralization.gov.ua/locality/42422
https://decentralization.gov.ua/locality/42423
https://decentralization.gov.ua/locality/42424
https://decentralization.gov.ua/locality/42425
https://decentralization.gov.ua/locality/42426
https://decentralization.gov.ua/locality/42427
https://decentralization.gov.ua/locality/42428
https://decentralization.gov.ua/locality/42429
https://decentralization.gov.ua/locality/42430
https://decentralization.gov.ua/locality/42431
https://decentralization.gov.ua/locality/42432
https://decentralization.gov.ua/locality/42433
https://decentralization.gov.ua/locality/42434
https://decentralization.gov.ua/locality/42435
https://decentralization.gov.ua/locality/42436
https://decentralization.gov.ua/locality/42437
https://decentralization.gov.ua/locality/42438
https://decentralization.gov.ua/locality/42439
https://decentralization.gov.ua/locality/42440
https://decentralization.gov.ua/locality/42441
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4544
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4544
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4544
https://decentralization.gov.ua/locality/41351
https://decentralization.gov.ua/locality/41352
https://decentralization.gov.ua/locality/41353
https://decentralization.gov.ua/locality/41354
https://decentralization.gov.ua/locality/41355
https://decentralization.gov.ua/locality/41356
https://decentralization.gov.ua/locality/41357
https://decentralization.gov.ua/locality/41358
https://decentralization.gov.ua/locality/41359
https://decentralization.gov.ua/locality/41360
https://decentralization.gov.ua/locality/41361
https://decentralization.gov.ua/locality/41362
https://decentralization.gov.ua/locality/41363
https://decentralization.gov.ua/locality/41364
https://decentralization.gov.ua/locality/41365
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село Шаповалівка
село Шолудьки

Тростянецька 
територіальна 
громада

село Артемо-
Растівка
село Білка
село Братське
село Буймер
село Виноградне
село Вишневе
село Грузьке
село Дернове
село Зарічне
село Золотарівка
село Зубівка
село Кам'янецьке
село Кам'янка
село Крамчанка
село Криничне
село Лісне
село Лучка
село Люджа
село Мартинівка
село Машкове
село Мащанка
село Микитівка
село Ницаха
село Новоселівка
село Новоукраїнка
село Оводівка
село Олексине
село Печини
село Поляне
село Рябівка
село Савелове
село Семереньки
село Скрягівка
село Солдатське
село Станова
місто Тростянець
село Тучне
село Хвощова

Боромлянська 
територіальна 
громада

село Боромля
село Братське
село Вовків
село Градське
село Гребениківка
село Жигайлівка
село Мозкове
село Набережне

Тростянецький 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану в 
Охтирському районі 
Сумської області  
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/41366
https://decentralization.gov.ua/locality/41367
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4574
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4574
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4574
https://decentralization.gov.ua/locality/42333
https://decentralization.gov.ua/locality/42333
https://decentralization.gov.ua/locality/42334
https://decentralization.gov.ua/locality/42335
https://decentralization.gov.ua/locality/42336
https://decentralization.gov.ua/locality/42337
https://decentralization.gov.ua/locality/42338
https://decentralization.gov.ua/locality/42339
https://decentralization.gov.ua/locality/42340
https://decentralization.gov.ua/locality/42341
https://decentralization.gov.ua/locality/42342
https://decentralization.gov.ua/locality/42343
https://decentralization.gov.ua/locality/42344
https://decentralization.gov.ua/locality/42345
https://decentralization.gov.ua/locality/42346
https://decentralization.gov.ua/locality/42347
https://decentralization.gov.ua/locality/42348
https://decentralization.gov.ua/locality/42349
https://decentralization.gov.ua/locality/42350
https://decentralization.gov.ua/locality/42351
https://decentralization.gov.ua/locality/42352
https://decentralization.gov.ua/locality/42353
https://decentralization.gov.ua/locality/42354
https://decentralization.gov.ua/locality/42355
https://decentralization.gov.ua/locality/42356
https://decentralization.gov.ua/locality/42357
https://decentralization.gov.ua/locality/42358
https://decentralization.gov.ua/locality/42359
https://decentralization.gov.ua/locality/42360
https://decentralization.gov.ua/locality/42361
https://decentralization.gov.ua/locality/42362
https://decentralization.gov.ua/locality/42363
https://decentralization.gov.ua/locality/42364
https://decentralization.gov.ua/locality/42365
https://decentralization.gov.ua/locality/42366
https://decentralization.gov.ua/locality/42367
https://decentralization.gov.ua/locality/42368
https://decentralization.gov.ua/locality/42369
https://decentralization.gov.ua/locality/42370
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4536
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4536
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4536
https://decentralization.gov.ua/locality/41182
https://decentralization.gov.ua/locality/41183
https://decentralization.gov.ua/locality/41184
https://decentralization.gov.ua/locality/41185
https://decentralization.gov.ua/locality/41186
https://decentralization.gov.ua/locality/41187
https://decentralization.gov.ua/locality/41188
https://decentralization.gov.ua/locality/41189


12

село Новгородське
село Пархомівка
село 
Першотравневе
село Шевченків 
Гай

3 Роменський 
район 

Недригайлівська 
територіальна 
громада

село Баба
село Бабакове
село Березняки
село Берізки
село Біж
село Бродок
село Вакулки
село Велика 
Діброва
село Віхове
село 
Володимирівка
село Голубці
село Горькове
село Гострий 
Шпиль
село Гринівка
село Дараганове
село Дігтярка
село Долина
село Дремове
село Засулля
село Зелене
село Іваниця
село Ківшик
село Клин
село Кореневе
село Костянтинів
село Кулішівка
село Курмани
село Лаврове
село Лахнівщина
село Луки
село Мазне
село Маршали
село Мелешківка
селище міського 
типу Недригайлів
село Нелени
село Озерне
село Омелькове
село Перетічки
село Польове
село Пушкарщина
село Сакуниха

Недригайлівський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Роменському районі 
Сумської області 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/41190
https://decentralization.gov.ua/locality/41191
https://decentralization.gov.ua/locality/41192
https://decentralization.gov.ua/locality/41192
https://decentralization.gov.ua/locality/41193
https://decentralization.gov.ua/locality/41193
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4560
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4560
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4560
https://decentralization.gov.ua/locality/41884
https://decentralization.gov.ua/locality/41885
https://decentralization.gov.ua/locality/41886
https://decentralization.gov.ua/locality/41887
https://decentralization.gov.ua/locality/41888
https://decentralization.gov.ua/locality/41889
https://decentralization.gov.ua/locality/41890
https://decentralization.gov.ua/locality/41891
https://decentralization.gov.ua/locality/41891
https://decentralization.gov.ua/locality/41892
https://decentralization.gov.ua/locality/41893
https://decentralization.gov.ua/locality/41893
https://decentralization.gov.ua/locality/41894
https://decentralization.gov.ua/locality/41895
https://decentralization.gov.ua/locality/41896
https://decentralization.gov.ua/locality/41896
https://decentralization.gov.ua/locality/41897
https://decentralization.gov.ua/locality/41898
https://decentralization.gov.ua/locality/41899
https://decentralization.gov.ua/locality/41900
https://decentralization.gov.ua/locality/41901
https://decentralization.gov.ua/locality/41902
https://decentralization.gov.ua/locality/41903
https://decentralization.gov.ua/locality/41904
https://decentralization.gov.ua/locality/41905
https://decentralization.gov.ua/locality/41906
https://decentralization.gov.ua/locality/41907
https://decentralization.gov.ua/locality/41908
https://decentralization.gov.ua/locality/41909
https://decentralization.gov.ua/locality/41910
https://decentralization.gov.ua/locality/41911
https://decentralization.gov.ua/locality/41912
https://decentralization.gov.ua/locality/41913
https://decentralization.gov.ua/locality/41914
https://decentralization.gov.ua/locality/41915
https://decentralization.gov.ua/locality/41916
https://decentralization.gov.ua/locality/41917
https://decentralization.gov.ua/locality/41917
https://decentralization.gov.ua/locality/41918
https://decentralization.gov.ua/locality/41919
https://decentralization.gov.ua/locality/41920
https://decentralization.gov.ua/locality/41921
https://decentralization.gov.ua/locality/41922
https://decentralization.gov.ua/locality/41923
https://decentralization.gov.ua/locality/41924
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село Спартак
село Терешки
селище міського 
типу Терни
село Холодне
село Холодний Яр
село Хоружівка
село Цибуленки
село Чемоданівка
село Червона 
Слобода
село Черепівка
село Шматове
село Якименки

Вільшанська 
територіальна 
громада

село Білоярське
село Великі Будки
село Весногірське
село Вільшана
село Городище
село Деркачівка
село Зеленківка
село Козельне
село Комишанка
село Кушніри
село Лікарівщина
село Мірки
село Немудруї
село П'ятидуб
село Реви
село Саєве
село Сороколітове
село Тимченки
село Фартушине
село Філонове
село Хорол
село Шаповалове

Коровинська 
територіальна 
громада

село Беседівка
село Бороданове
село Гай
село Дігтярівка
село Закроївщина
село Зелений Гай
село Коритище
село Коровинці
село Косенки
село Малі Будки
село Мухувате
село Овеча
село Перекір

https://decentralization.gov.ua/locality/41925
https://decentralization.gov.ua/locality/41926
https://decentralization.gov.ua/locality/41927
https://decentralization.gov.ua/locality/41927
https://decentralization.gov.ua/locality/41928
https://decentralization.gov.ua/locality/41929
https://decentralization.gov.ua/locality/41930
https://decentralization.gov.ua/locality/41931
https://decentralization.gov.ua/locality/41932
https://decentralization.gov.ua/locality/41933
https://decentralization.gov.ua/locality/41933
https://decentralization.gov.ua/locality/41934
https://decentralization.gov.ua/locality/41935
https://decentralization.gov.ua/locality/41936
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4541
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4541
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4541
https://decentralization.gov.ua/locality/41291
https://decentralization.gov.ua/locality/41292
https://decentralization.gov.ua/locality/41293
https://decentralization.gov.ua/locality/41294
https://decentralization.gov.ua/locality/41295
https://decentralization.gov.ua/locality/41296
https://decentralization.gov.ua/locality/41297
https://decentralization.gov.ua/locality/41298
https://decentralization.gov.ua/locality/41299
https://decentralization.gov.ua/locality/41300
https://decentralization.gov.ua/locality/41301
https://decentralization.gov.ua/locality/41302
https://decentralization.gov.ua/locality/41303
https://decentralization.gov.ua/locality/41304
https://decentralization.gov.ua/locality/41305
https://decentralization.gov.ua/locality/41306
https://decentralization.gov.ua/locality/41307
https://decentralization.gov.ua/locality/41308
https://decentralization.gov.ua/locality/41309
https://decentralization.gov.ua/locality/41310
https://decentralization.gov.ua/locality/41311
https://decentralization.gov.ua/locality/41312
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4552
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4552
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4552
https://decentralization.gov.ua/locality/41504
https://decentralization.gov.ua/locality/41505
https://decentralization.gov.ua/locality/41506
https://decentralization.gov.ua/locality/41507
https://decentralization.gov.ua/locality/41508
https://decentralization.gov.ua/locality/41509
https://decentralization.gov.ua/locality/41510
https://decentralization.gov.ua/locality/41511
https://decentralization.gov.ua/locality/41512
https://decentralization.gov.ua/locality/41513
https://decentralization.gov.ua/locality/41514
https://decentralization.gov.ua/locality/41515
https://decentralization.gov.ua/locality/41516
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село Ракова Січ
село Рубанка
село Соснівка
село Тимощенкове
село Томашівка
село Тютюнникове
село Юхти

Липоводолинська 
територіальна 
громада

село Аршуки
село Байрак
село Беєве
село Берестівка
село Бугаївка
село Бухалове
село Весела Долина
село Веселе
село Воропаї
село Галаївець
село Грабщина
село Довга Лука
село Іванівка
село Кімличка
село Коцупіївка
село Куплеваха
село Легуші
село Липівка
село Липівське
селище міського 
типу Липова 
Долина
село Лучка
село Макіївське
село Мельникове
село Московське
село Новосеменівка
село Олещенкове
село Панасівка
село Побиванка
село Русанівка
село Семенівка
село Столярове
село Стягайлівка
село Суха Грунь
село Хоменкове
село Червона 
Долина
село Червоногірка
село Чирвине
село Яганівка
село Яловий Окіп
село Яснопільщина

https://decentralization.gov.ua/locality/41517
https://decentralization.gov.ua/locality/41518
https://decentralization.gov.ua/locality/41519
https://decentralization.gov.ua/locality/41520
https://decentralization.gov.ua/locality/41521
https://decentralization.gov.ua/locality/41522
https://decentralization.gov.ua/locality/41523
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4556
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4556
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4556
https://decentralization.gov.ua/locality/41766
https://decentralization.gov.ua/locality/41767
https://decentralization.gov.ua/locality/41768
https://decentralization.gov.ua/locality/41769
https://decentralization.gov.ua/locality/41770
https://decentralization.gov.ua/locality/41771
https://decentralization.gov.ua/locality/41772
https://decentralization.gov.ua/locality/41773
https://decentralization.gov.ua/locality/41774
https://decentralization.gov.ua/locality/41775
https://decentralization.gov.ua/locality/41776
https://decentralization.gov.ua/locality/41777
https://decentralization.gov.ua/locality/41778
https://decentralization.gov.ua/locality/41779
https://decentralization.gov.ua/locality/41780
https://decentralization.gov.ua/locality/41781
https://decentralization.gov.ua/locality/41782
https://decentralization.gov.ua/locality/41783
https://decentralization.gov.ua/locality/41784
https://decentralization.gov.ua/locality/41785
https://decentralization.gov.ua/locality/41785
https://decentralization.gov.ua/locality/41785
https://decentralization.gov.ua/locality/41786
https://decentralization.gov.ua/locality/41787
https://decentralization.gov.ua/locality/41788
https://decentralization.gov.ua/locality/41789
https://decentralization.gov.ua/locality/41790
https://decentralization.gov.ua/locality/41791
https://decentralization.gov.ua/locality/41792
https://decentralization.gov.ua/locality/41793
https://decentralization.gov.ua/locality/41794
https://decentralization.gov.ua/locality/41795
https://decentralization.gov.ua/locality/41796
https://decentralization.gov.ua/locality/41797
https://decentralization.gov.ua/locality/41798
https://decentralization.gov.ua/locality/41799
https://decentralization.gov.ua/locality/41800
https://decentralization.gov.ua/locality/41800
https://decentralization.gov.ua/locality/41801
https://decentralization.gov.ua/locality/41802
https://decentralization.gov.ua/locality/41803
https://decentralization.gov.ua/locality/41804
https://decentralization.gov.ua/locality/41805


15

Синівська 
територіальна 
громада

село Антоненкове
село Велика Лука
село Великий Ліс
село Весела Долина
село Вовкове
село Голуби
село Греки
село Гришки
село Довжик
село Капустинці
село Карпці
село Клюси
село Колісники
село Коломійцева 
Долина
село Колядинець
село Костяни
село Мар'янівка
село Мельники
село Нестеренки
село Підставки
село Подільки
село Потопиха
село Рудоман
село Саї
село Синівка
село Слобідка
село Тарасенки
село Товсте

Роменська 
територіальна 
громада

село Авраменкове
село Бацмани
село Біловод
село Біловодське
село Бобрик
село Бойкове
село Борозенка
село Ведмеже
село Велике
село Великі Бубни
село Веселий Степ
село Вовківці
село В'юнне
село Гаврилівка
село Галенкове
село Галка
село Герасимівка
село Горове
село Довгополівка
село Житне

Роменський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Роменському районі 
Сумської області  
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4571
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4571
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4571
https://decentralization.gov.ua/locality/42266
https://decentralization.gov.ua/locality/42267
https://decentralization.gov.ua/locality/42268
https://decentralization.gov.ua/locality/42269
https://decentralization.gov.ua/locality/42270
https://decentralization.gov.ua/locality/42271
https://decentralization.gov.ua/locality/42272
https://decentralization.gov.ua/locality/42273
https://decentralization.gov.ua/locality/42274
https://decentralization.gov.ua/locality/42275
https://decentralization.gov.ua/locality/42276
https://decentralization.gov.ua/locality/42277
https://decentralization.gov.ua/locality/42278
https://decentralization.gov.ua/locality/42279
https://decentralization.gov.ua/locality/42279
https://decentralization.gov.ua/locality/42280
https://decentralization.gov.ua/locality/42281
https://decentralization.gov.ua/locality/42282
https://decentralization.gov.ua/locality/42283
https://decentralization.gov.ua/locality/42284
https://decentralization.gov.ua/locality/42285
https://decentralization.gov.ua/locality/42286
https://decentralization.gov.ua/locality/42287
https://decentralization.gov.ua/locality/42288
https://decentralization.gov.ua/locality/42289
https://decentralization.gov.ua/locality/42290
https://decentralization.gov.ua/locality/42291
https://decentralization.gov.ua/locality/42292
https://decentralization.gov.ua/locality/42293
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4567
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4567
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4567
https://decentralization.gov.ua/locality/42107
https://decentralization.gov.ua/locality/42108
https://decentralization.gov.ua/locality/42109
https://decentralization.gov.ua/locality/42110
https://decentralization.gov.ua/locality/42111
https://decentralization.gov.ua/locality/42112
https://decentralization.gov.ua/locality/42113
https://decentralization.gov.ua/locality/42114
https://decentralization.gov.ua/locality/42115
https://decentralization.gov.ua/locality/42116
https://decentralization.gov.ua/locality/42117
https://decentralization.gov.ua/locality/42118
https://decentralization.gov.ua/locality/42119
https://decentralization.gov.ua/locality/42120
https://decentralization.gov.ua/locality/42121
https://decentralization.gov.ua/locality/42122
https://decentralization.gov.ua/locality/42123
https://decentralization.gov.ua/locality/42124
https://decentralization.gov.ua/locality/42125
https://decentralization.gov.ua/locality/42126
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село Загребелля
село Заїзд
село Заруддя
село Зеленівщина
село Зінове
село Зюзюки
село Калинівка
село Кашпури
село Колісникове
село Кононенкове
село Коржі
село Королівщина
село Кропивинці
село Кузьменкове
село Левондівка
село Левченки
село Лукашове
село Лучки
село Мале
село Малі Бубни
село Малярівщина
село Марківське
село Матлахове
село Миколаївка
село Миколаївське
село Мокіївка
село Москалівка
село Москівщина
село Ненадіївка
село Новокалинівка
село Овлаші
село Олексіївка
село Перехрестівка
село Піски
село Плавинище
село Плужникове
село Погожа 
Криниця
село Погреби
село Попівка
село Посад
село Правдюки
село Пустовійтівка
село Ріпки
село Рогинці
місто Ромни
село Савойське
село Садове
село Салогубівка
село Сененкове
село Скрипалі
село Степурине

https://decentralization.gov.ua/locality/42127
https://decentralization.gov.ua/locality/42128
https://decentralization.gov.ua/locality/42129
https://decentralization.gov.ua/locality/42130
https://decentralization.gov.ua/locality/42131
https://decentralization.gov.ua/locality/42132
https://decentralization.gov.ua/locality/42133
https://decentralization.gov.ua/locality/42134
https://decentralization.gov.ua/locality/42135
https://decentralization.gov.ua/locality/42136
https://decentralization.gov.ua/locality/42137
https://decentralization.gov.ua/locality/42138
https://decentralization.gov.ua/locality/42139
https://decentralization.gov.ua/locality/42140
https://decentralization.gov.ua/locality/42141
https://decentralization.gov.ua/locality/42142
https://decentralization.gov.ua/locality/42143
https://decentralization.gov.ua/locality/42144
https://decentralization.gov.ua/locality/42145
https://decentralization.gov.ua/locality/42146
https://decentralization.gov.ua/locality/42147
https://decentralization.gov.ua/locality/42148
https://decentralization.gov.ua/locality/42149
https://decentralization.gov.ua/locality/42150
https://decentralization.gov.ua/locality/42151
https://decentralization.gov.ua/locality/42152
https://decentralization.gov.ua/locality/42153
https://decentralization.gov.ua/locality/42154
https://decentralization.gov.ua/locality/42155
https://decentralization.gov.ua/locality/42156
https://decentralization.gov.ua/locality/42157
https://decentralization.gov.ua/locality/42158
https://decentralization.gov.ua/locality/42159
https://decentralization.gov.ua/locality/42160
https://decentralization.gov.ua/locality/42161
https://decentralization.gov.ua/locality/42162
https://decentralization.gov.ua/locality/42163
https://decentralization.gov.ua/locality/42163
https://decentralization.gov.ua/locality/42164
https://decentralization.gov.ua/locality/42165
https://decentralization.gov.ua/locality/42166
https://decentralization.gov.ua/locality/42167
https://decentralization.gov.ua/locality/42168
https://decentralization.gov.ua/locality/42169
https://decentralization.gov.ua/locality/42170
https://decentralization.gov.ua/locality/42171
https://decentralization.gov.ua/locality/42172
https://decentralization.gov.ua/locality/42173
https://decentralization.gov.ua/locality/42174
https://decentralization.gov.ua/locality/42175
https://decentralization.gov.ua/locality/42176
https://decentralization.gov.ua/locality/42177
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село Чижикове
село Шилівське
село Яковенкове
село Ярмолинці

Андріяшівська 
територіальна 
громада

село Анастасівка
село Андріївка
село Андріяшівка
село Артюхівка
село Братське
село Бурбине
село Василівка
село Волошнівка
село Глинськ
село Голінка
село Губське
село Гудими
село Дубина
село Закубанка
село Залатиха
село Лісківщина
село Локня
село Луценкове
село Мельники
село Нова Гребля
село Новицьке
село Новопетрівка
село Перекопівка
село Попівщина
село Саханське
село Світівщина
село Сурмачівка
село Холодник
село Хоминці
село Чеберяки
село Чисте
село Шумське
село Якимовичі
село Ярошівка

https://decentralization.gov.ua/locality/42178
https://decentralization.gov.ua/locality/42179
https://decentralization.gov.ua/locality/42180
https://decentralization.gov.ua/locality/42181
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4532
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4532
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4532
https://decentralization.gov.ua/locality/41069
https://decentralization.gov.ua/locality/41070
https://decentralization.gov.ua/locality/41071
https://decentralization.gov.ua/locality/41072
https://decentralization.gov.ua/locality/41073
https://decentralization.gov.ua/locality/41074
https://decentralization.gov.ua/locality/41075
https://decentralization.gov.ua/locality/41076
https://decentralization.gov.ua/locality/41077
https://decentralization.gov.ua/locality/41078
https://decentralization.gov.ua/locality/41079
https://decentralization.gov.ua/locality/41080
https://decentralization.gov.ua/locality/41081
https://decentralization.gov.ua/locality/41082
https://decentralization.gov.ua/locality/41083
https://decentralization.gov.ua/locality/41084
https://decentralization.gov.ua/locality/41085
https://decentralization.gov.ua/locality/41086
https://decentralization.gov.ua/locality/41087
https://decentralization.gov.ua/locality/41088
https://decentralization.gov.ua/locality/41089
https://decentralization.gov.ua/locality/41090
https://decentralization.gov.ua/locality/41091
https://decentralization.gov.ua/locality/41092
https://decentralization.gov.ua/locality/41093
https://decentralization.gov.ua/locality/41094
https://decentralization.gov.ua/locality/41095
https://decentralization.gov.ua/locality/41096
https://decentralization.gov.ua/locality/41097
https://decentralization.gov.ua/locality/41098
https://decentralization.gov.ua/locality/41099
https://decentralization.gov.ua/locality/41100
https://decentralization.gov.ua/locality/41101
https://decentralization.gov.ua/locality/41102
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Хмелівська 
територіальна 
громада

село Басівка
село Бессарабка
село Велика 
Бутівка
село Великі Будки
село 
Володимирівка
село Вощилиха
село Гаї
село Дзеркалька
село Діброва
село Заклимок
село Залуцьке
село Заріччя
село Коновали
село Косарівщина
село Пшінчине
село Сміле
село Сулими
село Федотове
село Харченки
село Хмелів
село Хрещатик
село Хустянка
село Червоне
село Шкуматове
село Ярове

4 Сумський район Білопільська 
територіальна 
громада

село Атинське
село Бабаківка
село Безсалівка
місто Білопілля
село Бубликове
село Будки
село Василівщина
село Волфине
село Воронівка
село Ганнівка-
Вирівська
село Гиріне
село Голишівське
село Гуринівка
село Дігтярне
село Дудченки
село Іскрисківщина
село Йосипове
село Кандибине
село Катеринівка
село Кисла Дубина
село Коваленки
село Котенки
село Куянівка

Білопільський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Сумському районі 
Сумської області 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4575
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4575
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4575
https://decentralization.gov.ua/locality/42371
https://decentralization.gov.ua/locality/42372
https://decentralization.gov.ua/locality/42373
https://decentralization.gov.ua/locality/42373
https://decentralization.gov.ua/locality/42374
https://decentralization.gov.ua/locality/42375
https://decentralization.gov.ua/locality/42375
https://decentralization.gov.ua/locality/42376
https://decentralization.gov.ua/locality/42377
https://decentralization.gov.ua/locality/42378
https://decentralization.gov.ua/locality/42379
https://decentralization.gov.ua/locality/42380
https://decentralization.gov.ua/locality/42381
https://decentralization.gov.ua/locality/42382
https://decentralization.gov.ua/locality/42383
https://decentralization.gov.ua/locality/42384
https://decentralization.gov.ua/locality/42385
https://decentralization.gov.ua/locality/42386
https://decentralization.gov.ua/locality/42387
https://decentralization.gov.ua/locality/42388
https://decentralization.gov.ua/locality/42389
https://decentralization.gov.ua/locality/42390
https://decentralization.gov.ua/locality/42391
https://decentralization.gov.ua/locality/42392
https://decentralization.gov.ua/locality/42393
https://decentralization.gov.ua/locality/42394
https://decentralization.gov.ua/locality/42395
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4535
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4535
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4535
https://decentralization.gov.ua/locality/41128
https://decentralization.gov.ua/locality/41129
https://decentralization.gov.ua/locality/41130
https://decentralization.gov.ua/locality/41131
https://decentralization.gov.ua/locality/41132
https://decentralization.gov.ua/locality/41133
https://decentralization.gov.ua/locality/41134
https://decentralization.gov.ua/locality/41135
https://decentralization.gov.ua/locality/41136
https://decentralization.gov.ua/locality/41137
https://decentralization.gov.ua/locality/41137
https://decentralization.gov.ua/locality/41138
https://decentralization.gov.ua/locality/41139
https://decentralization.gov.ua/locality/41140
https://decentralization.gov.ua/locality/41141
https://decentralization.gov.ua/locality/41142
https://decentralization.gov.ua/locality/41143
https://decentralization.gov.ua/locality/41144
https://decentralization.gov.ua/locality/41145
https://decentralization.gov.ua/locality/41146
https://decentralization.gov.ua/locality/41147
https://decentralization.gov.ua/locality/41148
https://decentralization.gov.ua/locality/41149
https://decentralization.gov.ua/locality/41150
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село Макіївка
село Мар'янівка
село Мелячиха
село Мирлоги
село Мороча
село Москаленки
село Нескучне
село Нові Вирки
село Новоандріївка
село Новоіванівка
село Новопетрівка
село Ободи
село Олексенки
село Павлівка
село Павлівське
село Перемога
село Рижівка
село Рогізне
село Руденкове
село Садове
село Смоляниківка
село Соляники
село Сохани
село Старі Вирки
село Степанівка
село Стукалівка
село Терещенки
село Черванівка
село Шпиль
село Штанівка
село Янченки

Ворожбянська 
територіальна 
громада

місто Ворожба
село Воронине
село Ганнівське
село Гезівка
село Кальченки
село Крижик
село Миколаївка-
Тернівська
село Нагірнівка
село Сергіївка
село Цимбалівка
село Червоне
село Череватівка
село Шкуратівка

Миколаївська 
територіальна 
громада

село Аркавське
село Бакша
село Біликівка
село Бобрик

https://decentralization.gov.ua/locality/41151
https://decentralization.gov.ua/locality/41152
https://decentralization.gov.ua/locality/41153
https://decentralization.gov.ua/locality/41154
https://decentralization.gov.ua/locality/41155
https://decentralization.gov.ua/locality/41156
https://decentralization.gov.ua/locality/41157
https://decentralization.gov.ua/locality/41158
https://decentralization.gov.ua/locality/41159
https://decentralization.gov.ua/locality/41160
https://decentralization.gov.ua/locality/41161
https://decentralization.gov.ua/locality/41162
https://decentralization.gov.ua/locality/41163
https://decentralization.gov.ua/locality/41164
https://decentralization.gov.ua/locality/41165
https://decentralization.gov.ua/locality/41166
https://decentralization.gov.ua/locality/41167
https://decentralization.gov.ua/locality/41168
https://decentralization.gov.ua/locality/41169
https://decentralization.gov.ua/locality/41170
https://decentralization.gov.ua/locality/41171
https://decentralization.gov.ua/locality/41172
https://decentralization.gov.ua/locality/41173
https://decentralization.gov.ua/locality/41174
https://decentralization.gov.ua/locality/41175
https://decentralization.gov.ua/locality/41176
https://decentralization.gov.ua/locality/41177
https://decentralization.gov.ua/locality/41178
https://decentralization.gov.ua/locality/41179
https://decentralization.gov.ua/locality/41180
https://decentralization.gov.ua/locality/41181
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4542
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4542
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4542
https://decentralization.gov.ua/locality/41313
https://decentralization.gov.ua/locality/41314
https://decentralization.gov.ua/locality/41315
https://decentralization.gov.ua/locality/41316
https://decentralization.gov.ua/locality/41317
https://decentralization.gov.ua/locality/41318
https://decentralization.gov.ua/locality/41319
https://decentralization.gov.ua/locality/41319
https://decentralization.gov.ua/locality/41320
https://decentralization.gov.ua/locality/41321
https://decentralization.gov.ua/locality/41322
https://decentralization.gov.ua/locality/41323
https://decentralization.gov.ua/locality/41324
https://decentralization.gov.ua/locality/41325
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4557
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4557
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4557
https://decentralization.gov.ua/locality/41806
https://decentralization.gov.ua/locality/41807
https://decentralization.gov.ua/locality/41808
https://decentralization.gov.ua/locality/41809


20

село Болотишине
село Бутовщина
село Валіївка
село Верхосулка
село Веселе
село Ганнівка-
Тернівська
село Гостинне
село Жолобок
село Зоряне
село Калинівка
село Комарицьке
село Курасове
село Лідине
село Лохня
село Луциківка
село Марківка
село Машарі
селище міського 
типу Миколаївка
село Мукіївка
село Олександрівка
село Павленкове
село Пащенкове
село Перше Травня
село 
Першотравневе
село Піщане
село Птиче
село Руда
село Рудка
село Самара
село Стрільцеве
село Сульське
село Супрунівка
село Сушилине
село Тімірязєвка
село Товста
село Тучне
селище міського 
типу Улянівка
село Шевченківка

Річківська 
територіальна 
громада

село Амбари
село Баїха
село Барило
село Безсокирне
село Білани
село Біловишневе
село Вири
село Головачі
село Горобівка

https://decentralization.gov.ua/locality/41810
https://decentralization.gov.ua/locality/41813
https://decentralization.gov.ua/locality/41814
https://decentralization.gov.ua/locality/41817
https://decentralization.gov.ua/locality/41818
https://decentralization.gov.ua/locality/41819
https://decentralization.gov.ua/locality/41819
https://decentralization.gov.ua/locality/41820
https://decentralization.gov.ua/locality/41824
https://decentralization.gov.ua/locality/41825
https://decentralization.gov.ua/locality/41826
https://decentralization.gov.ua/locality/41829
https://decentralization.gov.ua/locality/41831
https://decentralization.gov.ua/locality/41833
https://decentralization.gov.ua/locality/41835
https://decentralization.gov.ua/locality/41836
https://decentralization.gov.ua/locality/41838
https://decentralization.gov.ua/locality/41839
https://decentralization.gov.ua/locality/41840
https://decentralization.gov.ua/locality/41840
https://decentralization.gov.ua/locality/41842
https://decentralization.gov.ua/locality/41844
https://decentralization.gov.ua/locality/41845
https://decentralization.gov.ua/locality/41846
https://decentralization.gov.ua/locality/41848
https://decentralization.gov.ua/locality/41849
https://decentralization.gov.ua/locality/41849
https://decentralization.gov.ua/locality/41850
https://decentralization.gov.ua/locality/41852
https://decentralization.gov.ua/locality/41854
https://decentralization.gov.ua/locality/41855
https://decentralization.gov.ua/locality/41857
https://decentralization.gov.ua/locality/41864
https://decentralization.gov.ua/locality/41865
https://decentralization.gov.ua/locality/41866
https://decentralization.gov.ua/locality/41867
https://decentralization.gov.ua/locality/41868
https://decentralization.gov.ua/locality/41869
https://decentralization.gov.ua/locality/41870
https://decentralization.gov.ua/locality/41871
https://decentralization.gov.ua/locality/41871
https://decentralization.gov.ua/locality/41872
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4566
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4566
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4566
https://decentralization.gov.ua/locality/42090
https://decentralization.gov.ua/locality/42091
https://decentralization.gov.ua/locality/42092
https://decentralization.gov.ua/locality/42093
https://decentralization.gov.ua/locality/42094
https://decentralization.gov.ua/locality/42095
https://decentralization.gov.ua/locality/42096
https://decentralization.gov.ua/locality/42097
https://decentralization.gov.ua/locality/42098
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село Зарічне
село Зелене
село Коршачина
село Кравченкове
село 
Максимівщина
село Омельченки
село Річки
село Синяк

Лебединська 
територіальна 
громада

село Байрак
село Барабашівка
село Басівщина
село Березів Яр
село Бишкінь
село Боброве
село Бойки
село Боровенька
село Будилка
село Букати
село Бурівка
село Валки
село Василівка
село Великий 
Вистороп
село Великі Луки
село Вершина
село Вільшанка
село Влізьки
село Ворожба
село Галушки
село Гамаліївка
село Гарбарі
село Гарбузівка
село Гірки
село Гостробури
село Грабці
село Гринцеве
село Грицини
село Грунь
село Грушеве
село Гудимівка
село Гутницьке
село Даценківка
село Дігтярі
село Дмитрівка
село Дремлюги
село Дружне
село Забуги
село Залізничне
село Зелений Гай
село Калюжне

Лебединський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Сумському районі 
Сумської області 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/42099
https://decentralization.gov.ua/locality/42100
https://decentralization.gov.ua/locality/42101
https://decentralization.gov.ua/locality/42102
https://decentralization.gov.ua/locality/42103
https://decentralization.gov.ua/locality/42103
https://decentralization.gov.ua/locality/42104
https://decentralization.gov.ua/locality/42105
https://decentralization.gov.ua/locality/42106
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4555
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4555
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4555
https://decentralization.gov.ua/locality/41641
https://decentralization.gov.ua/locality/41642
https://decentralization.gov.ua/locality/41643
https://decentralization.gov.ua/locality/41644
https://decentralization.gov.ua/locality/41645
https://decentralization.gov.ua/locality/41646
https://decentralization.gov.ua/locality/41647
https://decentralization.gov.ua/locality/41648
https://decentralization.gov.ua/locality/41649
https://decentralization.gov.ua/locality/41650
https://decentralization.gov.ua/locality/41651
https://decentralization.gov.ua/locality/41652
https://decentralization.gov.ua/locality/41653
https://decentralization.gov.ua/locality/41654
https://decentralization.gov.ua/locality/41654
https://decentralization.gov.ua/locality/41655
https://decentralization.gov.ua/locality/41656
https://decentralization.gov.ua/locality/41657
https://decentralization.gov.ua/locality/41658
https://decentralization.gov.ua/locality/41659
https://decentralization.gov.ua/locality/41660
https://decentralization.gov.ua/locality/41661
https://decentralization.gov.ua/locality/41662
https://decentralization.gov.ua/locality/41663
https://decentralization.gov.ua/locality/41664
https://decentralization.gov.ua/locality/41665
https://decentralization.gov.ua/locality/41666
https://decentralization.gov.ua/locality/41667
https://decentralization.gov.ua/locality/41668
https://decentralization.gov.ua/locality/41669
https://decentralization.gov.ua/locality/41670
https://decentralization.gov.ua/locality/41671
https://decentralization.gov.ua/locality/41672
https://decentralization.gov.ua/locality/41673
https://decentralization.gov.ua/locality/41674
https://decentralization.gov.ua/locality/41675
https://decentralization.gov.ua/locality/41676
https://decentralization.gov.ua/locality/41677
https://decentralization.gov.ua/locality/41678
https://decentralization.gov.ua/locality/41679
https://decentralization.gov.ua/locality/41680
https://decentralization.gov.ua/locality/41681
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село Кам'яне
село Караван
село Катеринівка
село Кердилівщина
село Ключинівка
село Корчани
село Костів
село Куданівка
село Кулики
село Куличка
село Курган
село Курилівка
місто Лебедин
село Лифине
село Лободівщина
село Лозово-
Грушеве
село Ляшки
село Майдаки
село Малий 
Вистороп
село Мартинці
село Марусенкове
село Межиріч
село Мирне
село Мирне
село Миронівщина
село Михайлівка
село Московський 
Бобрик
село Новопетрівка
село Новоселівка
село Новосільське
село Овдянське
село Олександрівка
село Олексенкове
село Олексіївка
село Павленкове
село Падалки
село Панченки
село Парфили
село Патріотівка
село Пашкине
село Переліски
село 
Першотравневе
село Північне
село Підопригори
село Підсулля
село Пісківка
село Плетньове
село Помірки

https://decentralization.gov.ua/locality/41682
https://decentralization.gov.ua/locality/41683
https://decentralization.gov.ua/locality/41684
https://decentralization.gov.ua/locality/41685
https://decentralization.gov.ua/locality/41686
https://decentralization.gov.ua/locality/41687
https://decentralization.gov.ua/locality/41688
https://decentralization.gov.ua/locality/41689
https://decentralization.gov.ua/locality/41690
https://decentralization.gov.ua/locality/41691
https://decentralization.gov.ua/locality/41692
https://decentralization.gov.ua/locality/41693
https://decentralization.gov.ua/locality/41694
https://decentralization.gov.ua/locality/41695
https://decentralization.gov.ua/locality/41696
https://decentralization.gov.ua/locality/41697
https://decentralization.gov.ua/locality/41697
https://decentralization.gov.ua/locality/41698
https://decentralization.gov.ua/locality/41699
https://decentralization.gov.ua/locality/41700
https://decentralization.gov.ua/locality/41700
https://decentralization.gov.ua/locality/41701
https://decentralization.gov.ua/locality/41702
https://decentralization.gov.ua/locality/41703
https://decentralization.gov.ua/locality/41704
https://decentralization.gov.ua/locality/41705
https://decentralization.gov.ua/locality/41706
https://decentralization.gov.ua/locality/41707
https://decentralization.gov.ua/locality/41708
https://decentralization.gov.ua/locality/41708
https://decentralization.gov.ua/locality/41709
https://decentralization.gov.ua/locality/41710
https://decentralization.gov.ua/locality/41711
https://decentralization.gov.ua/locality/41712
https://decentralization.gov.ua/locality/41713
https://decentralization.gov.ua/locality/41714
https://decentralization.gov.ua/locality/41715
https://decentralization.gov.ua/locality/41716
https://decentralization.gov.ua/locality/41717
https://decentralization.gov.ua/locality/41718
https://decentralization.gov.ua/locality/41719
https://decentralization.gov.ua/locality/41720
https://decentralization.gov.ua/locality/41721
https://decentralization.gov.ua/locality/41722
https://decentralization.gov.ua/locality/41723
https://decentralization.gov.ua/locality/41723
https://decentralization.gov.ua/locality/41724
https://decentralization.gov.ua/locality/41725
https://decentralization.gov.ua/locality/41726
https://decentralization.gov.ua/locality/41727
https://decentralization.gov.ua/locality/41728
https://decentralization.gov.ua/locality/41729
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село Пристайлове
село 
Протопопівщина
село Радчуки
село Ревки
село Руда
село Рябушки
село Савенки
село Селище
село Семенівка
село Ситники
село Сіренки
село Слобода
село Софіївка
село Старонове
село Стеблянки
село Степне
село Степове
село Ступки
село Супруни
село Токарі
село Топчії
село Тригуби
село Харченки
село Хилькове
село Червлене
село Червоне
село Черемухівка
село Чернецьке
село Чернишки
село Чижове
село Шевченкове
село Штепівка
село Шумили
село Щетини
село Яроші
село Яснопілля

Бездрицька 
територіальна 
громада

село Бездрик
село Зацарне
село Токарі
село Червона 
Діброва

Верхньосироватська 
територіальна 
громада

село Великий 
Бобрик
село Верхня 
Сироватка
село Залізняк
село Захарівське
село Івахнівка

Сумський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Сумському районі 
Сумської області 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/41730
https://decentralization.gov.ua/locality/41731
https://decentralization.gov.ua/locality/41731
https://decentralization.gov.ua/locality/41732
https://decentralization.gov.ua/locality/41733
https://decentralization.gov.ua/locality/41734
https://decentralization.gov.ua/locality/41735
https://decentralization.gov.ua/locality/41736
https://decentralization.gov.ua/locality/41737
https://decentralization.gov.ua/locality/41738
https://decentralization.gov.ua/locality/41739
https://decentralization.gov.ua/locality/41740
https://decentralization.gov.ua/locality/41741
https://decentralization.gov.ua/locality/41742
https://decentralization.gov.ua/locality/41743
https://decentralization.gov.ua/locality/41744
https://decentralization.gov.ua/locality/41745
https://decentralization.gov.ua/locality/41746
https://decentralization.gov.ua/locality/41747
https://decentralization.gov.ua/locality/41748
https://decentralization.gov.ua/locality/41749
https://decentralization.gov.ua/locality/41750
https://decentralization.gov.ua/locality/41751
https://decentralization.gov.ua/locality/41752
https://decentralization.gov.ua/locality/41753
https://decentralization.gov.ua/locality/41754
https://decentralization.gov.ua/locality/41755
https://decentralization.gov.ua/locality/41756
https://decentralization.gov.ua/locality/41757
https://decentralization.gov.ua/locality/41758
https://decentralization.gov.ua/locality/41759
https://decentralization.gov.ua/locality/41760
https://decentralization.gov.ua/locality/41761
https://decentralization.gov.ua/locality/41762
https://decentralization.gov.ua/locality/41763
https://decentralization.gov.ua/locality/41764
https://decentralization.gov.ua/locality/41765
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4533
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4533
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4533
https://decentralization.gov.ua/locality/41103
https://decentralization.gov.ua/locality/41104
https://decentralization.gov.ua/locality/41105
https://decentralization.gov.ua/locality/41106
https://decentralization.gov.ua/locality/41106
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4540
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4540
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4540
https://decentralization.gov.ua/locality/41281
https://decentralization.gov.ua/locality/41281
https://decentralization.gov.ua/locality/41282
https://decentralization.gov.ua/locality/41282
https://decentralization.gov.ua/locality/41283
https://decentralization.gov.ua/locality/41284
https://decentralization.gov.ua/locality/41285
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село Кам'яне
село Малий Бобрик
село Новоселиця
село Стінка
село Юсупівка

Нижньосироватська 
територіальна 
громада

село Барвінкове
село Вишневе
село Гірне
село Нижня 
Сироватка
село Старе Село

Миколаївська 
територіальна 
громада

село Бондарівщина
село Бурчак
село Васюківщина
село Вербове
село Графське
село Гриценкове
село Діброва
село Капітанівка
село Кекине
село Кровне
село Линтварівка
село Лікарське
село Мар'ївка
село Миколаївка
село Над'ярне
село Перехрестівка
село Постольне
село Рогізне
село Руднівка
село Северинівка
село Склярівка
село Соколине
село Софіївка
село Спаське
село Степаненкове
село Яструбине

Садівська 
територіальна 
громада

село Бровкове
село Буцикове
село Великий Яр
село Великі Вільми
село Визирівка
село Голубівка
село Грамине
село Деркачі
село Доценківка
село Єлисеєнкове

https://decentralization.gov.ua/locality/41286
https://decentralization.gov.ua/locality/41287
https://decentralization.gov.ua/locality/41288
https://decentralization.gov.ua/locality/41289
https://decentralization.gov.ua/locality/41290
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4561
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4561
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4561
https://decentralization.gov.ua/locality/41937
https://decentralization.gov.ua/locality/41938
https://decentralization.gov.ua/locality/41939
https://decentralization.gov.ua/locality/41940
https://decentralization.gov.ua/locality/41940
https://decentralization.gov.ua/locality/41941
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4558
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4558
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4558
https://decentralization.gov.ua/locality/41811
https://decentralization.gov.ua/locality/41812
https://decentralization.gov.ua/locality/41815
https://decentralization.gov.ua/locality/41816
https://decentralization.gov.ua/locality/41821
https://decentralization.gov.ua/locality/41822
https://decentralization.gov.ua/locality/41823
https://decentralization.gov.ua/locality/41827
https://decentralization.gov.ua/locality/41828
https://decentralization.gov.ua/locality/41830
https://decentralization.gov.ua/locality/41832
https://decentralization.gov.ua/locality/41834
https://decentralization.gov.ua/locality/41837
https://decentralization.gov.ua/locality/41841
https://decentralization.gov.ua/locality/41843
https://decentralization.gov.ua/locality/41847
https://decentralization.gov.ua/locality/41851
https://decentralization.gov.ua/locality/41853
https://decentralization.gov.ua/locality/41856
https://decentralization.gov.ua/locality/41858
https://decentralization.gov.ua/locality/41859
https://decentralization.gov.ua/locality/41860
https://decentralization.gov.ua/locality/41861
https://decentralization.gov.ua/locality/41862
https://decentralization.gov.ua/locality/41863
https://decentralization.gov.ua/locality/41873
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4568
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4568
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4568
https://decentralization.gov.ua/locality/42182
https://decentralization.gov.ua/locality/42183
https://decentralization.gov.ua/locality/42184
https://decentralization.gov.ua/locality/42185
https://decentralization.gov.ua/locality/42186
https://decentralization.gov.ua/locality/42187
https://decentralization.gov.ua/locality/42188
https://decentralization.gov.ua/locality/42189
https://decentralization.gov.ua/locality/42190
https://decentralization.gov.ua/locality/42191
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село Зелена Роща
село Коломийці
село Лугове
село Любачеве
село Маньки
село Москалівщина
селище міського 
типу Низи
село Никонці
село Облоги
село Ополонське
село Павлючки
село Печище
село Сад
село Симонівка
село Сіробабине
село Сула
село Терешківка
село Федірки
село Філонівщина
село Харківщина
село Шапошникове
село Шпилівка
село Ясени

Степанівська 
територіальна 
громада

село Білоусівка
село Глиняне
село Головашівка
село Закумське
село Кононенкове
село Косівщина
село Малі Вільми
село Миловидівка
село Надточієве
село 
Новомихайлівка
село Новосуханівка
село Олександрівка
село Підліснівка
село Солідарне
селище міського 
типу Степанівка
село Степне
село Червоний Кут
село Чернецьке

Хотінська 
територіальна 
громада

село Андріївка
село Біловоди
село Веселівка
село Водолаги

https://decentralization.gov.ua/locality/42192
https://decentralization.gov.ua/locality/42193
https://decentralization.gov.ua/locality/42194
https://decentralization.gov.ua/locality/42195
https://decentralization.gov.ua/locality/42196
https://decentralization.gov.ua/locality/42197
https://decentralization.gov.ua/locality/42198
https://decentralization.gov.ua/locality/42198
https://decentralization.gov.ua/locality/42199
https://decentralization.gov.ua/locality/42200
https://decentralization.gov.ua/locality/42201
https://decentralization.gov.ua/locality/42202
https://decentralization.gov.ua/locality/42203
https://decentralization.gov.ua/locality/42204
https://decentralization.gov.ua/locality/42205
https://decentralization.gov.ua/locality/42206
https://decentralization.gov.ua/locality/42207
https://decentralization.gov.ua/locality/42208
https://decentralization.gov.ua/locality/42209
https://decentralization.gov.ua/locality/42210
https://decentralization.gov.ua/locality/42211
https://decentralization.gov.ua/locality/42212
https://decentralization.gov.ua/locality/42213
https://decentralization.gov.ua/locality/42214
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4572
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4572
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4572
https://decentralization.gov.ua/locality/42294
https://decentralization.gov.ua/locality/42295
https://decentralization.gov.ua/locality/42296
https://decentralization.gov.ua/locality/42297
https://decentralization.gov.ua/locality/42298
https://decentralization.gov.ua/locality/42299
https://decentralization.gov.ua/locality/42300
https://decentralization.gov.ua/locality/42301
https://decentralization.gov.ua/locality/42302
https://decentralization.gov.ua/locality/42303
https://decentralization.gov.ua/locality/42303
https://decentralization.gov.ua/locality/42304
https://decentralization.gov.ua/locality/42305
https://decentralization.gov.ua/locality/42306
https://decentralization.gov.ua/locality/42307
https://decentralization.gov.ua/locality/42308
https://decentralization.gov.ua/locality/42308
https://decentralization.gov.ua/locality/42309
https://decentralization.gov.ua/locality/42310
https://decentralization.gov.ua/locality/42311
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4576
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4576
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4576
https://decentralization.gov.ua/locality/42396
https://decentralization.gov.ua/locality/42397
https://decentralization.gov.ua/locality/42398
https://decentralization.gov.ua/locality/42399
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село 
Володимирівка
село Журавка
село Кіндратівка
село Костянтинівка
село 
Новомиколаївка
село Олексіївка
село Перше Травня
село Писарівка
село Степне
селище міського 
типу Хотінь

Юнаківська 
територіальна 
громада

село Басівка
село Варачине
село Іволжанське
село Кияниця
село Корчаківка
село Локня
село Мала 
Корчаківка
село Мар'їне
село Могриця
село Нова Січ
село Новеньке
село Садки
село Храпівщина
село Юнаківка
село Яблунівка

Краснопільська 
територіальна 
громада

село Бранцівка
село Верхня Пожня
село Веселе
село Виднівка
село Високе
село Воропай
село Гапонівка
село Глибне
село Грабовське
село Думівка
село Земляне
селище міського 
типу Краснопілля
село Лісне
село Лозове
село Майське
село Мар'їне
село Марченки
село Мезенівка
село Миропільське
село Михайлівка

https://decentralization.gov.ua/locality/42400
https://decentralization.gov.ua/locality/42400
https://decentralization.gov.ua/locality/42401
https://decentralization.gov.ua/locality/42402
https://decentralization.gov.ua/locality/42403
https://decentralization.gov.ua/locality/42404
https://decentralization.gov.ua/locality/42404
https://decentralization.gov.ua/locality/42405
https://decentralization.gov.ua/locality/42406
https://decentralization.gov.ua/locality/42407
https://decentralization.gov.ua/locality/42408
https://decentralization.gov.ua/locality/42409
https://decentralization.gov.ua/locality/42409
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4581
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4581
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4581
https://decentralization.gov.ua/locality/42512
https://decentralization.gov.ua/locality/42513
https://decentralization.gov.ua/locality/42514
https://decentralization.gov.ua/locality/42515
https://decentralization.gov.ua/locality/42516
https://decentralization.gov.ua/locality/42517
https://decentralization.gov.ua/locality/42518
https://decentralization.gov.ua/locality/42518
https://decentralization.gov.ua/locality/42519
https://decentralization.gov.ua/locality/42520
https://decentralization.gov.ua/locality/42521
https://decentralization.gov.ua/locality/42522
https://decentralization.gov.ua/locality/42523
https://decentralization.gov.ua/locality/42524
https://decentralization.gov.ua/locality/42525
https://decentralization.gov.ua/locality/42526
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4553
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4553
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4553
https://decentralization.gov.ua/locality/41524
https://decentralization.gov.ua/locality/41525
https://decentralization.gov.ua/locality/41526
https://decentralization.gov.ua/locality/41527
https://decentralization.gov.ua/locality/41528
https://decentralization.gov.ua/locality/41529
https://decentralization.gov.ua/locality/41530
https://decentralization.gov.ua/locality/41531
https://decentralization.gov.ua/locality/41532
https://decentralization.gov.ua/locality/41533
https://decentralization.gov.ua/locality/41534
https://decentralization.gov.ua/locality/41535
https://decentralization.gov.ua/locality/41535
https://decentralization.gov.ua/locality/41536
https://decentralization.gov.ua/locality/41537
https://decentralization.gov.ua/locality/41538
https://decentralization.gov.ua/locality/41539
https://decentralization.gov.ua/locality/41540
https://decentralization.gov.ua/locality/41541
https://decentralization.gov.ua/locality/41542
https://decentralization.gov.ua/locality/41543
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село Михайлівське
село Мозкове
село Наумівка
село 
Новодмитрівка
село 
Новоолександрівка
село Окіп
село Осоївка
село Петрушівка
село Покровка
село Попівка
село Порозок
село Проходи
село Рясне
село Самотоївка
село Славгород
село Степок
село Таратутине
село Тур'я
селище міського 
типу Угроїди
село Хвойне
село Хмелівка
село Чернеччина
село Ясенок

Миропільська 
територіальна 
громада

село Барилівка
село Велика 
Рибиця
село Великий 
Прикіл
село Гнилиця
село Грунівка
село Запсілля
село Мала Рибиця
село Миропілля
село Олександрія
село Сінне

Сумська 
територіальна 
громада

село Битиця
село Вакалівщина
село Велика 
Чернеччина
село Верхнє 
Піщане
село Вільшанка
село Житейське
село Загірське
село Зелений Гай
село Кардашівка

Відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
місті Суми 
Північно-Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/41544
https://decentralization.gov.ua/locality/41545
https://decentralization.gov.ua/locality/41546
https://decentralization.gov.ua/locality/41547
https://decentralization.gov.ua/locality/41547
https://decentralization.gov.ua/locality/41548
https://decentralization.gov.ua/locality/41548
https://decentralization.gov.ua/locality/41549
https://decentralization.gov.ua/locality/41550
https://decentralization.gov.ua/locality/41551
https://decentralization.gov.ua/locality/41552
https://decentralization.gov.ua/locality/41553
https://decentralization.gov.ua/locality/41554
https://decentralization.gov.ua/locality/41555
https://decentralization.gov.ua/locality/41556
https://decentralization.gov.ua/locality/41557
https://decentralization.gov.ua/locality/41558
https://decentralization.gov.ua/locality/41559
https://decentralization.gov.ua/locality/41560
https://decentralization.gov.ua/locality/41561
https://decentralization.gov.ua/locality/41562
https://decentralization.gov.ua/locality/41562
https://decentralization.gov.ua/locality/41563
https://decentralization.gov.ua/locality/41564
https://decentralization.gov.ua/locality/41565
https://decentralization.gov.ua/locality/41566
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4559
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4559
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4559
https://decentralization.gov.ua/locality/41874
https://decentralization.gov.ua/locality/41875
https://decentralization.gov.ua/locality/41875
https://decentralization.gov.ua/locality/41876
https://decentralization.gov.ua/locality/41876
https://decentralization.gov.ua/locality/41877
https://decentralization.gov.ua/locality/41878
https://decentralization.gov.ua/locality/41879
https://decentralization.gov.ua/locality/41880
https://decentralization.gov.ua/locality/41881
https://decentralization.gov.ua/locality/41882
https://decentralization.gov.ua/locality/41883
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4573
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4573
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4573
https://decentralization.gov.ua/locality/42312
https://decentralization.gov.ua/locality/42313
https://decentralization.gov.ua/locality/42314
https://decentralization.gov.ua/locality/42314
https://decentralization.gov.ua/locality/42315
https://decentralization.gov.ua/locality/42315
https://decentralization.gov.ua/locality/42316
https://decentralization.gov.ua/locality/42317
https://decentralization.gov.ua/locality/42318
https://decentralization.gov.ua/locality/42319
https://decentralization.gov.ua/locality/42320
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село Кирияківщина
село Липняк
село Микільське
село Піщане
село Пушкарівка
село Радьківка
село Рибці
село Стецьківка
місто Суми
село Трохименкове
село Хомине
село Шевченкове

Глухівська 
територіальна 
громада

село Баничі
село Білокопитове
село Будища
село Будівельне
село Вікторове
село Вознесенське
місто Глухів
село Годунівка
село Дунаєць
село Заруцьке
село Іонине
село Калюжне
село Кравченкове
село Мацкове
село Москаленки
село Некрасове
село Перемога
село Полошки
село Привілля
село Семенівка
село Сліпород
село Сутиски
село Уздиця
село Хотминівка
село Щебри

5 Шосткинський 
район

Есманьська 
територіальна 
громада

село Баранівка
село Бачівськ
село Біла Береза
село Бобилівка
село Вишеньки
село Вільна 
Слобода
селище міського 
типу Есмань
село Комарівка
село Кореньок
село Кучерівка

Глухівський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Шосткинському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/42321
https://decentralization.gov.ua/locality/42322
https://decentralization.gov.ua/locality/42323
https://decentralization.gov.ua/locality/42324
https://decentralization.gov.ua/locality/42325
https://decentralization.gov.ua/locality/42326
https://decentralization.gov.ua/locality/42327
https://decentralization.gov.ua/locality/42328
https://decentralization.gov.ua/locality/42329
https://decentralization.gov.ua/locality/42330
https://decentralization.gov.ua/locality/42331
https://decentralization.gov.ua/locality/42332
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4543
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4543
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4543
https://decentralization.gov.ua/locality/41326
https://decentralization.gov.ua/locality/41327
https://decentralization.gov.ua/locality/41328
https://decentralization.gov.ua/locality/41329
https://decentralization.gov.ua/locality/41330
https://decentralization.gov.ua/locality/41331
https://decentralization.gov.ua/locality/41332
https://decentralization.gov.ua/locality/41333
https://decentralization.gov.ua/locality/41334
https://decentralization.gov.ua/locality/41335
https://decentralization.gov.ua/locality/41336
https://decentralization.gov.ua/locality/41337
https://decentralization.gov.ua/locality/41338
https://decentralization.gov.ua/locality/41339
https://decentralization.gov.ua/locality/41340
https://decentralization.gov.ua/locality/41341
https://decentralization.gov.ua/locality/41342
https://decentralization.gov.ua/locality/41343
https://decentralization.gov.ua/locality/41344
https://decentralization.gov.ua/locality/41345
https://decentralization.gov.ua/locality/41346
https://decentralization.gov.ua/locality/41347
https://decentralization.gov.ua/locality/41348
https://decentralization.gov.ua/locality/41349
https://decentralization.gov.ua/locality/41350
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4547
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4547
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4547
https://decentralization.gov.ua/locality/41413
https://decentralization.gov.ua/locality/41414
https://decentralization.gov.ua/locality/41415
https://decentralization.gov.ua/locality/41416
https://decentralization.gov.ua/locality/41417
https://decentralization.gov.ua/locality/41418
https://decentralization.gov.ua/locality/41418
https://decentralization.gov.ua/locality/41419
https://decentralization.gov.ua/locality/41419
https://decentralization.gov.ua/locality/41420
https://decentralization.gov.ua/locality/41421
https://decentralization.gov.ua/locality/41422
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село Лужки
село Мала Слобідка
село Муравейня
село Потапівка
село Пустогород
село Сидорівка
село Смикарівка
село Смолине
село Сопич
село Студенок
село Суходіл
село Товстодубове
село Тополя
село Уланове
село Фотовиж
село Харківка
село Ходуня
село Червона Зоря
село Яструбщина

Шалигинська 
територіальна 
громада

село Вовківка
село Гудове
село Ємадикине
село Катеринівка
село Сваркове
село Соснівка
село Старикове
село Ходине
село Черневе
селище міського 
типу Шалигине

Березівська 
територіальна 
громада

село Береза
село Горіле
село Гута
село Долина
село Есмань
село Жалківщина
село Землянка
село Іващенкове
село Клочківка
село Кривенкове
село Кушкине
село Масензівка
село Нарбутівка
село Обложки
село Одрадне
село Первомайське
село Перше Травня
село Попівщина
село Слоут

https://decentralization.gov.ua/locality/41423
https://decentralization.gov.ua/locality/41424
https://decentralization.gov.ua/locality/41425
https://decentralization.gov.ua/locality/41426
https://decentralization.gov.ua/locality/41427
https://decentralization.gov.ua/locality/41428
https://decentralization.gov.ua/locality/41429
https://decentralization.gov.ua/locality/41430
https://decentralization.gov.ua/locality/41431
https://decentralization.gov.ua/locality/41432
https://decentralization.gov.ua/locality/41433
https://decentralization.gov.ua/locality/41434
https://decentralization.gov.ua/locality/41435
https://decentralization.gov.ua/locality/41436
https://decentralization.gov.ua/locality/41437
https://decentralization.gov.ua/locality/41438
https://decentralization.gov.ua/locality/41439
https://decentralization.gov.ua/locality/41440
https://decentralization.gov.ua/locality/41441
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4579
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4579
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4579
https://decentralization.gov.ua/locality/42464
https://decentralization.gov.ua/locality/42465
https://decentralization.gov.ua/locality/42466
https://decentralization.gov.ua/locality/42467
https://decentralization.gov.ua/locality/42468
https://decentralization.gov.ua/locality/42469
https://decentralization.gov.ua/locality/42470
https://decentralization.gov.ua/locality/42471
https://decentralization.gov.ua/locality/42472
https://decentralization.gov.ua/locality/42473
https://decentralization.gov.ua/locality/42473
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4534
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4534
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4534
https://decentralization.gov.ua/locality/41107
https://decentralization.gov.ua/locality/41108
https://decentralization.gov.ua/locality/41109
https://decentralization.gov.ua/locality/41110
https://decentralization.gov.ua/locality/41111
https://decentralization.gov.ua/locality/41112
https://decentralization.gov.ua/locality/41113
https://decentralization.gov.ua/locality/41114
https://decentralization.gov.ua/locality/41115
https://decentralization.gov.ua/locality/41116
https://decentralization.gov.ua/locality/41117
https://decentralization.gov.ua/locality/41118
https://decentralization.gov.ua/locality/41119
https://decentralization.gov.ua/locality/41120
https://decentralization.gov.ua/locality/41121
https://decentralization.gov.ua/locality/41122
https://decentralization.gov.ua/locality/41123
https://decentralization.gov.ua/locality/41124
https://decentralization.gov.ua/locality/41125
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село Шакутівщина
село Шевченкове

Шосткинська 
територіальна 
громада

село Бензики
село Богданівка
село Богданка
село Великий Ліс
село Вовна
селище міського 
типу Вороніж
село Гамаліївка
село Глазове
село Гудівщина
село Гукове
село Дібрівка
село Заболотне
село Івот
село Каліївка
село Клишки
село Ковтунове
село Крупець
село Курдюмівка
село Лісне
село Лушники
село Макове
село Масиків
село Миронівка
село Московське
село Ображіївка
село Остроушки
село Пирогівка
село Погребки
село Свірж
село Собич
село Собичеве
село Солотвине
село Тиманівка
село Холодівщина
село Чапліївка
село Чорні Лози
село Шкирманівка
місто Шостка

Шосткинський 
відділ державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Шосткинському 
районі Сумської 
області Північно-
Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

Ямпільська 
територіальна 
громада

село Антонівка
село Базелівщина
село Білиця
село 
Воздвиженське
село Говорунове
село Грем'ячка
село Деражня

Ямпільський відділ 
державної 
реєстрації актів 
цивільного стану у 
Шосткинському 
районі Сумської 
області Північно-

https://decentralization.gov.ua/locality/41126
https://decentralization.gov.ua/locality/41127
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4580
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4580
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4580
https://decentralization.gov.ua/locality/42474
https://decentralization.gov.ua/locality/42475
https://decentralization.gov.ua/locality/42476
https://decentralization.gov.ua/locality/42477
https://decentralization.gov.ua/locality/42478
https://decentralization.gov.ua/locality/42479
https://decentralization.gov.ua/locality/42479
https://decentralization.gov.ua/locality/42480
https://decentralization.gov.ua/locality/42481
https://decentralization.gov.ua/locality/42482
https://decentralization.gov.ua/locality/42483
https://decentralization.gov.ua/locality/42484
https://decentralization.gov.ua/locality/42485
https://decentralization.gov.ua/locality/42486
https://decentralization.gov.ua/locality/42487
https://decentralization.gov.ua/locality/42488
https://decentralization.gov.ua/locality/42489
https://decentralization.gov.ua/locality/42490
https://decentralization.gov.ua/locality/42491
https://decentralization.gov.ua/locality/42492
https://decentralization.gov.ua/locality/42493
https://decentralization.gov.ua/locality/42494
https://decentralization.gov.ua/locality/42495
https://decentralization.gov.ua/locality/42496
https://decentralization.gov.ua/locality/42497
https://decentralization.gov.ua/locality/42498
https://decentralization.gov.ua/locality/42499
https://decentralization.gov.ua/locality/42500
https://decentralization.gov.ua/locality/42501
https://decentralization.gov.ua/locality/42502
https://decentralization.gov.ua/locality/42503
https://decentralization.gov.ua/locality/42504
https://decentralization.gov.ua/locality/42505
https://decentralization.gov.ua/locality/42506
https://decentralization.gov.ua/locality/42507
https://decentralization.gov.ua/locality/42508
https://decentralization.gov.ua/locality/42509
https://decentralization.gov.ua/locality/42510
https://decentralization.gov.ua/locality/42511
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4582
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4582
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4582
https://decentralization.gov.ua/locality/42527
https://decentralization.gov.ua/locality/42528
https://decentralization.gov.ua/locality/42529
https://decentralization.gov.ua/locality/42530
https://decentralization.gov.ua/locality/42530
https://decentralization.gov.ua/locality/42531
https://decentralization.gov.ua/locality/42532
https://decentralization.gov.ua/locality/42533
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село Діброва
село Івотка
село Імшана
село Лісне
село Майське
село Неплюєве
село Окіп
село 
Олександрівське
село Олине
село Ольгине
село Паліївка
село Папірня
село Привокзальне
село Прудище
село 
Рождественське
село Ростов
село Скобичівське
село Сороковий 
Клин
село Степне
село Туранівка
село Усок
село Феофілівка
село Чижикове
село Шатрище
селище міського 
типу Ямпіль

Дружбівська 
територіальна 
громада

село Бугор
село Василець
село Довжик
село Дорошенкове
село Дорошівка
місто Дружба
село Косинське
село Микитське
село Об'єднане
село Палащенкове
село Романькове
село Чуйківка

Свеська 
територіальна 
громада

село Веселий Гай
село Гирине
село Дем'янівка
село Зелена 
Діброва
село Зорине
село Княжичі
село Ломленка
село Марчихина 
Буда

Східного 
міжрегіонального 
управління 
Міністерства 
юстиції (м.Суми)

https://decentralization.gov.ua/locality/42534
https://decentralization.gov.ua/locality/42535
https://decentralization.gov.ua/locality/42536
https://decentralization.gov.ua/locality/42537
https://decentralization.gov.ua/locality/42538
https://decentralization.gov.ua/locality/42539
https://decentralization.gov.ua/locality/42540
https://decentralization.gov.ua/locality/42541
https://decentralization.gov.ua/locality/42541
https://decentralization.gov.ua/locality/42542
https://decentralization.gov.ua/locality/42543
https://decentralization.gov.ua/locality/42544
https://decentralization.gov.ua/locality/42545
https://decentralization.gov.ua/locality/42546
https://decentralization.gov.ua/locality/42547
https://decentralization.gov.ua/locality/42548
https://decentralization.gov.ua/locality/42548
https://decentralization.gov.ua/locality/42549
https://decentralization.gov.ua/locality/42550
https://decentralization.gov.ua/locality/42551
https://decentralization.gov.ua/locality/42551
https://decentralization.gov.ua/locality/42552
https://decentralization.gov.ua/locality/42553
https://decentralization.gov.ua/locality/42554
https://decentralization.gov.ua/locality/42555
https://decentralization.gov.ua/locality/42556
https://decentralization.gov.ua/locality/42557
https://decentralization.gov.ua/locality/42558
https://decentralization.gov.ua/locality/42558
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4545
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4545
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4545
https://decentralization.gov.ua/locality/41368
https://decentralization.gov.ua/locality/41369
https://decentralization.gov.ua/locality/41370
https://decentralization.gov.ua/locality/41371
https://decentralization.gov.ua/locality/41372
https://decentralization.gov.ua/locality/41373
https://decentralization.gov.ua/locality/41374
https://decentralization.gov.ua/locality/41375
https://decentralization.gov.ua/locality/41376
https://decentralization.gov.ua/locality/41377
https://decentralization.gov.ua/locality/41378
https://decentralization.gov.ua/locality/41379
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4569
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4569
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4569
https://decentralization.gov.ua/locality/42215
https://decentralization.gov.ua/locality/42216
https://decentralization.gov.ua/locality/42217
https://decentralization.gov.ua/locality/42218
https://decentralization.gov.ua/locality/42218
https://decentralization.gov.ua/locality/42219
https://decentralization.gov.ua/locality/42220
https://decentralization.gov.ua/locality/42221
https://decentralization.gov.ua/locality/42222
https://decentralization.gov.ua/locality/42222
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село Микитівка
село Орлівка
село Орлів Яр
село Ржане
село Родіонівка
село Руденка
селище міського 
типу Свеса
село Степанівка
село Шевченкове

Середино-Будська 
територіальна 
громада

село Василівка
село Велика 
Берізка
село Винторівка
село Гаврилова 
Слобода
село Гутко-Ожинка
село Демченкове
село Жихове
село Зарічне
село Кам'янка
село Красичка
село Лісова Поляна
село Луг
село Лукашенкове
село Нова Гута
село Нова Спарта
село 
Нововолодимирівка
село Перемога
село Пигарівка
село Порохонь
село Прогрес
село Ріг
село Рожковичі
село Ромашкове
село Рудак
село Рудня
місто Середина-
Буда
село Ситне
село Сорокине
село Стара Гута
село Троїцьке
село Хлібороб
село Чернацьке
село Шалимівка
село Ясна Поляна

https://decentralization.gov.ua/locality/42223
https://decentralization.gov.ua/locality/42225
https://decentralization.gov.ua/locality/42224
https://decentralization.gov.ua/locality/42226
https://decentralization.gov.ua/locality/42227
https://decentralization.gov.ua/locality/42228
https://decentralization.gov.ua/locality/42229
https://decentralization.gov.ua/locality/42229
https://decentralization.gov.ua/locality/42230
https://decentralization.gov.ua/locality/42231
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4570
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4570
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4570
https://decentralization.gov.ua/locality/42232
https://decentralization.gov.ua/locality/42233
https://decentralization.gov.ua/locality/42233
https://decentralization.gov.ua/locality/42234
https://decentralization.gov.ua/locality/42235
https://decentralization.gov.ua/locality/42235
https://decentralization.gov.ua/locality/42236
https://decentralization.gov.ua/locality/42237
https://decentralization.gov.ua/locality/42238
https://decentralization.gov.ua/locality/42239
https://decentralization.gov.ua/locality/42240
https://decentralization.gov.ua/locality/42241
https://decentralization.gov.ua/locality/42242
https://decentralization.gov.ua/locality/42243
https://decentralization.gov.ua/locality/42244
https://decentralization.gov.ua/locality/42245
https://decentralization.gov.ua/locality/42246
https://decentralization.gov.ua/locality/42247
https://decentralization.gov.ua/locality/42247
https://decentralization.gov.ua/locality/42248
https://decentralization.gov.ua/locality/42249
https://decentralization.gov.ua/locality/42250
https://decentralization.gov.ua/locality/42251
https://decentralization.gov.ua/locality/42252
https://decentralization.gov.ua/locality/42253
https://decentralization.gov.ua/locality/42254
https://decentralization.gov.ua/locality/42255
https://decentralization.gov.ua/locality/42256
https://decentralization.gov.ua/locality/42257
https://decentralization.gov.ua/locality/42257
https://decentralization.gov.ua/locality/42258
https://decentralization.gov.ua/locality/42259
https://decentralization.gov.ua/locality/42260
https://decentralization.gov.ua/locality/42261
https://decentralization.gov.ua/locality/42262
https://decentralization.gov.ua/locality/42263
https://decentralization.gov.ua/locality/42264
https://decentralization.gov.ua/locality/42265
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Зноб-Новгородська 
територіальна 
громада

село Боровичі
село Василівське
село Голубівка
село Журавка
село Заріччя
селище міського 
типу Зноб-
Новгородське
село Зноб-
Трубчевська
село Карпеченкове
село Красноярське
село Кренидівка
село Кривоносівка
село Кудоярове
село Кустине
село Лісне
село Любахове
село Люте
село Мефедівка
село Нововасилівка
село Очкине
село Поліське
село Стягайлівка
село Таборище
село Українське
село Улиця
село Уралове
село Хильчичі
село Червоне
село Четвертакове
село Чигин

_____________________________________

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4548
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4548
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4548
https://decentralization.gov.ua/locality/41442
https://decentralization.gov.ua/locality/41443
https://decentralization.gov.ua/locality/41444
https://decentralization.gov.ua/locality/41445
https://decentralization.gov.ua/locality/41446
https://decentralization.gov.ua/locality/41447
https://decentralization.gov.ua/locality/41447
https://decentralization.gov.ua/locality/41447
https://decentralization.gov.ua/locality/41448
https://decentralization.gov.ua/locality/41448
https://decentralization.gov.ua/locality/41449
https://decentralization.gov.ua/locality/41450
https://decentralization.gov.ua/locality/41451
https://decentralization.gov.ua/locality/41452
https://decentralization.gov.ua/locality/41453
https://decentralization.gov.ua/locality/41454
https://decentralization.gov.ua/locality/41455
https://decentralization.gov.ua/locality/41456
https://decentralization.gov.ua/locality/41457
https://decentralization.gov.ua/locality/41458
https://decentralization.gov.ua/locality/41459
https://decentralization.gov.ua/locality/41460
https://decentralization.gov.ua/locality/41461
https://decentralization.gov.ua/locality/41462
https://decentralization.gov.ua/locality/41463
https://decentralization.gov.ua/locality/41464
https://decentralization.gov.ua/locality/41465
https://decentralization.gov.ua/locality/41466
https://decentralization.gov.ua/locality/41467
https://decentralization.gov.ua/locality/41468
https://decentralization.gov.ua/locality/41469
https://decentralization.gov.ua/locality/41470

