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Бу]н!кумтська сiльська рада
Береювбапкiвська сiльсьr<а рада

Вiльшавсъка селяшrна рада
Вiв.яяtкiвська сiльська рада
Добрiвська сiльська рада
Добрrнська сiлкьм рsда
ДорожиЕсь*а сйrcька рада
ИосилiЕька сiлъська рала
КорImо_Збузька сiльська рада
Кmов.ька сiльсь@ рдда
Ма,lовiльшавськб сiлrcька рада
Плоско-Забузька сiльська рада
Ставхуваrcьg сiлюька рада
Сухоташлпцька сiльська рqда
Чrсmпiлюька сйьсьrа рада

