
                   

                          

 
                                                                                

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
 

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ  

                                                                            

 

НАКАЗ 
 

________________                    Івано-Франківськ                        №____________ 

 

Про затвердження Переліків населених 

пунктів в межах відповідних районів 

Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, 

Львівської, Рівненської, Тернопільської та  

Чернівецької областей, на які поширюється  

компетенція відділів державної виконавчої служби 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020                         

№ 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», наказу Міністерства юстиції 

України від 22.09.2022 № 4011/5 «Про реорганізацію міжрегіональних управлінь 

Міністерства юстиції», підпункту 10.3 пункту 10 Положення про міжрегіональні 

управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (зі змінами) та з метою ефективного 

виконання функцій у сфері примусового виконання рішень 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Волинської області, 

на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції,  розташованих на території 

Волинської області; 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Закарпатської 

області, на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на 

території Закарпатської області; 
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Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Івано-Франківської 

області, на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на 

території Івано-Франківської області; 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Львівської області, 

на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на території 

Львівської області; 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Рівненської області, 

на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на території 

Рівненської області; 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Тернопільської 

області, на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на 

території Тернопільської області; 

Перелік населених пунктів в межах відповідних районів Чернівецької області, 

на які поширюється компетенція відділів державної виконавчої служби Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції, розташованих на території 

Чернівецької області. 

 

2. Начальникам відділів державної виконавчої служби Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції забезпечити здійснення 

повноважень у сфері примусового виконання рішень в межах населених пунктів 

відповідних районів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 

Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей відповідно до затверджених 

Переліків. 
 

3. Сектору комунікації з громадськістю Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції забезпечити розміщення даного наказу на 

офіційному вебсайті Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції. 

       

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

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

12.07.2021 № 348/5 «Про затвердження Переліків населених пунктів в межах 

відповідних районів Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та 

Чернівецької областей, на які поширюється компетенція відділів державної 

виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)». 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на: 
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Бассараба Тараса Юрійовича - заступника начальника міжрегіонального 

управління - начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень 

у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції; 

Бартківа Андрія Ярославовича - начальника Управління забезпечення 

примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях 

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції; 

Богака Ярему Володимировича - начальника Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції; 

Овчиннікова Віктора Вікторовича - начальника Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Закарпатській області Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції; 

Соценка Юрія Миколайовича - начальника Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Рівненській області Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції; 

Малого Олександра Володимировича - начальника Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у Чернівецькій області Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції. 

 

 

 

Начальник  управління             Вікторія ВАСИЛЬЧУК 
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