
                                                                                                                                           

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  Південно-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції   

(м. Івано-Франківськ) 

12.03.2021 № 58/4 

(у редакції наказу від  

24.03.2021 № ____) 

 

Переліки населених пунктів в межах відповідних районів Івано-Франківської області, на які поширюється 

компетенція відділів державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), розташованих на території Івано-Франківської області 

 
№ 

п/п 

Перелік населених пунктів в межах відповідного району (у розрізі 

адміністративно-територіальних  одиниць кожної  територіальної 

громади (далі - ТГ)), на які поширюється компетенція відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану, розташованих на 

території  відповідного району 

Найменування  відділів 

державної реєстрації актів 

цивільного стану, які 

розташовані на території 

відповідного району 

Сільські. селищні, міські 

(*крім міст обласного 

значення) ради, виконавчі 

органи яких відповідний 

відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану 

забезпечує бланками свідоцтв 

про державну реєстрацію 

актів цивільного стану, 

 складання ними відповідних 

звітів тощо 

 ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН 

  

1 - Білоберізька сільська ТГ (с.Білоберізка, с.Гринява, с.Голошино, 

с.Довгополе, с.Пробійнівка, с.Стебні, с.Устеріки, с.Хороцеве, 

с.Яблуниця)  
- Верховинська селищна ТГ (смт.Верховина, с.Верхній Ясенів, 

с.Буковець, с.Голови, с.Замагора, с.Ільці, с.Красник, с.Красноїлля, 

с.Кривопілля, с.Криворівня, с.Перехресне) 
- Зеленська сільська ТГ (с.Зелене, с.Бистрець) 

Верховинський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Білоберізька сільська рада, 

Верховинська селищна рада, 

Зеленська сільська рада 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 



2. - Богородчанська селищна ТГ (смт.Богородчани, с.Глибівка, 
с.Глибоке, с.Горохолина, с.Грабовець, с.Жураки, с.Забережжя, 

с.Іваниківка, с.Підгір’я, с.Похівка, с.Саджава, с.Старуня, с.Хмелівка) 

- Дзвиняцька сільська ТГ (с.Дзвиняч, с.Космач, с.Луквиця, 

с.Міжгір’я, с.Росільна) 
- Солотвинська селищна ТГ (смт.Солотвин, с.Бабче, с.Богрівка, 

с.Гута, с.Кривець, с.Кричка, с.Манява, с.Маркова,  с.Монастирчани, 

с.Раковець, с.Пороги, с.Яблунька)  
- Старобогородчанська сільська ТГ(с.Старі Богородчани, с.Нивочин) 

- Більшівцівська селищна ТГ (смт.Більшівці, с.Жалибори, с.Дитятин, 

с.Кінашів, с.Кукільники, с.Курів, с.Нараївка, с.Нові Скоморохи, 

с.Поділля, с.Яблунів) 
- Галицька міська ТГ (м.Галич, с.Блюдники, с.Бринь, с.Вікторів, 

с.Височанка, с.Демешківці, с.Дорогів, с.Залуква, с.Козина, с.Комарів, 

с.Крилос, с.Мединя, с.Перлівці, с.Сапогів) 
- Дубовецька сільська ТГ  (с.Дубівці, с.Делієве, с.Кінчаки, с.Лани, 

с.Маріямпіль, с.Медух, с.Тумир, с.Тустань, с.Межигірці) 

- Бурштинська міська ТГ (м.Бурштин, с.Бовшів, с.Дем’янів, 

с.Задністрянське, с.Коростовичі, с.Насташине, с.Озеряни, с.Сарники, 

с.Старий Мартинів, с.Тенетники, с.Юнашків)  

- Івано-Франківська міська ТТ (м.Івано-Франківськ, с.Березівка, 

с.Братківці, с.Вовчинець, с.Добровляни, с.Драгомирчани, с.Камінне, 
с.Колодіївка, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Підлужжя, с.Підпечери, 

с.Радча, с.Тисменичани, с.Угорники, с.Узин, с.Хриплин, с.Черніїв, 

с.Чукалівка) 
- Букачівська селищна ТГ (смт.Букачівці, с.Вишнів, с.Козарі, 

с.Колоколин, с.Луковець-Вишнівський, с.Чагрів, с.Чернів) 

- Рогатинська міська ТГ (м.Рогатин, с.Бабухів, с.Васючин, 

с.Вербилівці, с.ВерхняЛипиця, с.Виспа, с.Воскресинці, с.Григорів, 

с.Данильче, с.Дегова, с.Дички, с.Добринів, с.Долиняни, с.Жовчів, 

с.Заланів, с.Кліщівна, с.Княгиничі, с.Конюшки, с.Липівка, с.Лучинці, 

с.НижняЛипиця, с.Підвиння, с.Підгороддя, с.Підкамінь, 
с.Підмихайлівці, с.Помонята, с.Потік, с.Пуків, с.Путятинці, 

с.Світанок, с.Стратин, с.Уїзд, с.Фрага, с.Черче, с.Чесники,с.Явче) 

- Тисменицька міська ТГ (м.Тисмениця, с.Вільшаниця, с.Клубівці, 
с.Липівка, с.Марківці, с.Милування, с.Нові Кривотули, с.Пшеничники, 

с.Рошнів, с.Слобідка, с.Старі Кривотули, с.Хомяківка, с.Чорнолізці)  

- Загвіздянська сільська ТГ(с.Загвіздя, с.Підлісся) 
- Єзупільська селищна рада (смт.Єзупіль, с.Ганнусівка, с.Довге, 

с.Побережжя, с.Стриганці) 

- Угринівська сільська ТГ (с.Угринів, с.Клузів) 
- Ямницька сільська ТГ (с.Ямниця, с.Майдан, с.Павлівка, с.Рибне, 

с.Сілець, с.Тязів) 

- Лисецька селищна ТГ (смт.Лисець, с.Посіч, с.Стебник, с.Старий 

Богородчанський районний 
відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) 

Богородчанська селищна рада, 
Дзвиняцька сільська рада, 

Солотвинська селищна рада, 

Старобогородчанська сільська 

рада 

Галицький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Більшівцівська селищна рада,  

Галицька міська рада, 

Дубовецька сільська рада 

Івано-Франківський міський 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

*місто обласного значення 

Рогатинський районний відділ 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) 

Букачівська селищна рада,  
Рогатинська міська рада 

 

Тисменицький районний відділ 

державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Тисменицька міська рада,  

Загвіздянська сільська рада, 
Єзупільська селищна рада, 

Угринівська сільська рада, 

Ямницька сільська рада, 

Лисецька селищна рада 

Тлумацький районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Обертинська селищна рада,  

Олешанська сільська рада, 

Тлумацька міська рада 

 



Лисець) 
- Обертинська селищна ТГ (смт.Обертин, с.Гавриляк, с.Гарасимів, 

с.Жуків, с.Хотимир, с.Яківка) 

- Олешанська сільська ТГ (с.Олеша, с.Будзин, с.Делева, с.Долина, 

с.Живачів, с.Ісаків, с.Петрів, с.Озеряни, с.Підвербці) 
- Тлумацька міська ТГ (м.Тлумач, с.Бортники, с.Братишів, с.Вікняни, 

с.Гринівці, с.Грушка, с.Гостів, с.Колінці, с.Королівка, с.Кутище, 

с.Надорожна, с.Нижнів, с.Олешів, с.Остриня, с.Палагичі, с.Петрилів, 
с.Прибилів, с.Пужники, с.Тарасівка) 

КАЛУСЬКИЙ РАЙОН 

3 - Болехівська міська ТГ (м. Болехів, с.Гузіїв, с.Козаківка, с.Міжріччя, 

с.Поляниця, с.Тисів)  

- Вигодська селищна ТГ (смт.Вигода, с.Вишків, с.Ілемнян, 

с.Кропивники, с.Лолин, с.Новоселиця, с.Новошин, с.Підлісківці, 

с.Сенечів, с.Старий Мізунь, с.Шевченкове) 
- Долинська міська ТГ (м.Долина, с.Белеїв, с.Велика Тур’я, с.Герин, 

с.Гошів, с.Грабівка, с.Княжолука, с.Лопян, с.Мала Тур’я, с.Надіїв, 

с.Новачків, с.Оболонь, с.Підбережжя, с.Рахиня, с.Солуків, 

с.Тростянець, с.Тяпча, с.Яворів)  

- Витвицька сільська ТГ (с.Витвиця, с.Кальна, с.Розточки, с.Слобода-

Болехівська, с.Станківці) 
- Калуська міська ТГ (м.Калуш, с.Боднарів, с.Вістова, с.Голинь, 

с.Копанки, с.Кропивник, с.Мостище, с.Пійло, с.Ріп’янка, с.Сівка-

Калуська, с.Студінка) 

- Войнилівська селищна ТГ (смт.Войнилів, с.Лука, с.Перевозець, 
с.Сівка-Войнилівська, с.Томашівці) 

- Верхнянська сільська ТГ (с.Верхня, с.Довгий, с.Войнилів, с.Завадка, 

с.Збора, с.Негівці, с.Станькова) 
- Новицька сільська ТГ (с.Новиця, с.Берлоги, с.Добровляни, 

с.Підмихайля, с.Завій, с.Середній Угринів) 

- Брошнів- Осадська селищна ТГ (смт.Брошнів – Осада, с.Брошнів, 

с.Кадобна, с.Креховичі, с.Раків) 
- Дубівська сільська ТГ (с.Дуба, с.Вільхівка, с.Князівське, с.Ріпне, 

с.Цінева, с.Ясеновець) 

- Перегінська селищна ТГ (смт.Перегінське, с.Красне, с.Небилів, 

с.Осмолода, с.Сливки, с.Ясень)   

- Рожнятівська селищна ТГ (смт.Рожнятів, с.Вербівка, с.Верхній 

Струтинь, с.Камінь, с.Нижній Струтинь, с.Петранка, 

с.Рівня,с.Сваричів) 

- Спаська сільська ТГ (с.Спас, с.Луги, с.Липовиця с.Суходіл) 

Болехівський міський відділ 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) 

*місто обласного значення 

Долинський районний відділ 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Вигодська селищна рада, 
Долинська міська рада, 

Витвицька сільська рада 

 

Калуський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) 

Войнилівська селищна рада, 

Верхнянська сільська рада, 
Новицька сільська рада 

 

Рожнятівський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Брошнів-Осадська селищна 

рада, 

Дубівська сільська рада, 
Перегінська селищна рада, 

Рожнятівська селищна рада, 

Спаська сільська рада 



 

 

КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН 

4 - Городенківська міська ТГ (м.Городенка, с.Вербівці, с.Виноград, 

с.Вікно, с.Глушків, с.Городниця, с.Котиківка, с.Лука, с.Михальче, 
с.Незвисько, с.Олієво-Королівка, с.Острівець, с.Поточище, с.Раковець, 

с.Рашків, с.Росохач, с.Семаківці, с.Слобідка, с.Сороки, 

с.Серафинці,с.Стрільче, с.Тишківці, с.Топорівці, с.Торговиця, 

с.Чернятин, с.Чортовець, с.Ясенів-Пільний) 
- Чернелицька селищна ТГ (смт.Чернелиця, с.Вільхівці, с.Делешове, 

с.Копачинці, с.Корнів, с.Кунисівці) 

- Гвіздецька селищна ТГ (смт.Гвіздець, с.Кулачківці, с.Остапківці, 
с.Старий Гвіздець, с.Малий Гвіздець, с.Хом’яківка, с.Чехова, 

с.Берем’яни) 

- Коршівська сільська ТГ (с.Коршів, с.Жукотин, с.Лісна Слобідка, 
с.Черемхів, с.Казанів, с.Ліски, с.Богородичин, с.Михалків) 

- Коломийська міська ТГ (м.Коломия, с.Воскресинці, с.Іванівці, 

с.Корнич, с.Королівка, с.Раківчик, с.Саджавка, с.Товмачик, 

с.Шепарівці, с.Кубаївка, с.Грушів) 
- Матеївецька сільська ТГ (с.Матеївці, с.Дебеславці, с.Пилипи, 

с.Семаківці, с.Трач, с.Перерив, с.Ганнів, с.Залуччя, с.Липники, 

с.Кропивище, с.Тростянка, с.Замулинці, с.Кринички, с.Гуцулівка, 
с.Корости, с.Кривоброди, с.Цуцилин) 

- Нижньовербізька сільська ТГ (с.НижнійВербіж, с.Великий Ключів, 

с.Верхній Вербіж, с.Ковалівка, с.Мишин, с.Спас) 
- Отинійська селищна ТГ (смт.Отинія, с.Виноград, с.Ворона, 

с.Голосків, с.Лісний Хлібичин, с.Сідлище, с.Струпків, с.Торговиця, 

с.Угорники, с.Баб’янка, с.Боднарів, с.Глибока, с.Грабич, с.Закрівці, 

с.Молодилів, с.Нижня Велесниця, с.Скопівка, с.Станіславівка, 

с.Хоросна) 

- Печеніжинська селищна ТГ (смт.Печеніжин, с.Княждвір, с.Малий 

Ключів, с.Марківка, с.Молодятин, с.Рангури, с.Слобода, с.Сопів, 

с.Кийданці) 

- Підгайчиківська сільська ТГ (с.Підгайчики, с.Джурків, с.Загайпіль, 

с.Пищаче, с.Кобилець, с.Назірна) 

- П’ядицька сільська ТГ (с.П’ядики, с.Велика Кам’янка, с.Годи- 
Добровідка, с.Мала Кам’янка, с.Турка, с.Ценява, с.Ясінки, с.Студлів, 

с.Фатовець) 

- Заболотівська селищна ТГ (смт.Заболотів, с.Балинці, с.Борщів, 

с.Ганьківці, с.Іллінці, с.Олешків, с.Рудники, с.Троїця, с.Тростянець, 

с.Тулуків, с.Шевченкове) 

- Снятинська міська ТГ (м.Снятин, с.Белелуя, с.Будилів, с.Видинів, 

с.Вовчківці, с.Горішнє Залуччя, с.Джурів, с.Завалля, с.Задубрівці, 

с.Княже, с.Красноставці, с.Новоселиця, с.Підвисоке, с.Потічок, 

Городенківський районний відділ 

державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Городенківська міська рада, 

Чернелицька селищна рада 

 

Коломийський міськрайонний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Гвіздецька селищна рада, 

Коршівська сільська рада, 

Матеївецька сільська рада, 
Нижньовербізька сільська рада, 

Отинійська селищна рада, 

Печеніжинська селищна рада, 

Підгайчиківська сільська рада, 
П’ядицька сільська рада 

Снятинський районний відділ 

державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Заболотівська селищна рада, 

Снятинська міська рада 
 



с.Попельники, с.Прутівка, с.Русів, с.Стецева, с.Тучапи, с.Устя, 

с.Хутір-Будилів) 

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

5 - Косівська міська ТГ (м.Косів, с.Бабин, с.Вербовець, с.Городянськ, 

с.Микитинці, с.Пістинь, с.Річки, с.Смодня, с.Снідавка, с.Соколівка, 

с.Черганів, с.Шешори, с.Шепіт, с.Яворів 

- Космацька сільська  ТГ (с.Космач, с.Брустурів, с.Прокурава) 
- Кутська селищна рада ТГ (смт.Кути, с.Великий Коржин, с.Малий 

рожин, с.Розтоки, с.Слобода, с.Старі Кути, с.Тюдів) 

- Рожнівська сільська ТГ (с.Рожнів, с.Кобаки, с.Рибне, с.Химчин) 

- Яблунівська селищна ТГ (смт.Яблунів, с.Укрешори, с.Баня-
Березівка, с.Вижньоберезівка, с.Люча, с.Лючків, с.Нижній Березів, 

с.Середній березів, с.Стопчатів, с.Текучен, с.Уторопи 

Косівський районний відділ 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Косівська міська рада, 
Космацька сільська  рада, 

Кутська селищна рада, 

Рожнівська сільська рада, 

Яблунівська селищна рада, 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

 

6 - Делятинська селищна ТГ  (смт.Делятин, с.Білі Ослави, с.Заріччя, 

с.Чорні Ослави, с.Чорний потік)  

- Ланчинська селищна ТГ (смт.Ланчин, с.Добротів, с.Середній 
Майдан) 

- Надвірнянська міська ТГ (м.Надвірна, с.Верхній Майдан, с.Гвізд, 

с.Красна, с.Лоєва, с.ЛіснаТарновиця, с.Молодків, с.Назавизів, 

с.Парище, с.Стримба 

- Пасічнянська сільська ТГ (с.Пасічна, с.Битків, с.Зелена, с.Пнів) 

- Переріслянська сільська ТГ (с.Перерісль, с.Волосів, с.Гаврилівка, 

с.Фитьків, с.Цуцилів) 
- Ворохтянська селищна ТГ (смт.Ворохта, с.Татарів) 

- Поляницька сільська ТГ (с.Поляниця, с.Бистриця, с.Яблуниця) 

- Яремчанська міська ТГ (м.Яремче, с.Микуличин) 

Надвірнянський районний відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-
Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Делятинська селищна рада, 

Ланчинська селищна рада, 

Надвірнянська міська рада, 
Пасічнянська сільська рада, 

Переріслянська сільська рада, 

Яремчанський міський відділ 
державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) 

Ворохтянська селищна рада 
Поляницька сільська рада 
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