
 

 

                          
 

                                                                                

 

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
 

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ  

                                                                            

 

НАКАЗ 
 

_______________                    Івано-Франківськ                        №____________ 

 
Про затвердження Переліків населених 

пунктів в межах відповідних районів 

Закарпатської, Волинської, Івано-

Франківської, Львівської, Рівненської, 

Тернопільської, Чернівецької областей, на які  

поширюється компетенція відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції 

 

 

Відповідно до   постанови   Верховної   Ради   України   від   17.07.2020 
№ 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», підпункту 10.4 пункту 10 

Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.20 11 № 1 707/5 

(із змінами), та з метою ефективного виконання Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції функцій у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 
1. Затвердити Переліки населених пунктів в межах відповідних районів 

Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської 

Тернопільської, Чернівецької областей, на які поширюється компетенція 

відділів державної реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції, згідно додатків № 1-7, 

що додаються. 

2. Начальникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного   міжрегіонального   управління    Міністерства    юстиції 

забезпечити здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану в межах населених пунктів відповідних районів 
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Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, 

Тернопільської, Чернівецької областей згідно додатків № 1-7, зазначених у 

пункті 1 цього наказу. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) від 

12.03.2021 № 58/4 «Про затвердження Переліків населених пунктів в межах 

відповідних районів Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Чернівецької областей, на які  поширюється компетенція відділів державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції ( Івано-Франківськ)» (зі змінами). 

 

4. Сектору комунікації з громадськістю Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції забезпечити розміщення на офіційному 

вебсайті Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

Переліки населених пунктів в межах відповідних районів Закарпатської, 

Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, 

Чернівецької областей, на які поширюється компетенція відділів державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного   міжрегіонального    управління    

Міністерства    юстиції. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на: 
- заступника начальника Управління начальника Центрального 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної 

реєстрації Західного   міжрегіонального    управління    Міністерства    юстиції             

Анну Королик; 

- в.о.начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   

стану у Закарпатській області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Лесю Улинець; 

- начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   стану 

у Волинській області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Антоніну Кратік; 

- начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   стану 

у Львівській області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Ірину Оливу; 

- начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   стану 

у Рівненській області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Катерину Новікову; 

- начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   стану 

у Тернопільській області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Ірину МАСЛО; 

- начальника   відділу   державної    реєстрації   актів   цивільного   стану 

у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції  Аліну Корчак. 

 

Начальник управління     Вікторія ВАСИЛЬЧУК 
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