
  

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25 березня 2021 року                                                                                       №61 

Про припинення дії статусу жителя 

гірського населеного пункту та посвідчення 

встановленого зразка 

 

Розглянувши список громадян, які змінили місце постійного 
проживання в гірському населеному пункті, відповідно до ст. 3 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», до          
ст. 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», п. 10 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1996р. №345 «Про посвідчення 
громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського 
населеного пункту» та керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Припинити даним особам статус особи, яка проживає на території 
населеного пункту, якому надано статус гірського згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.08.1995 №647 «Про перелік населених пунктів, яким 
надається статус гірських» (список громадян додається). 

2. Дія посвідчення якого припинена, підлягає вилученню органом який 
прийняв таке рішення. 

3. У разі втрати посвідчення особи, якій надано статус жителя гірського 
населеного пункту, особа звертається в засоби масової інформації про втрату 
посвідчення. 

4. Рішення виконкому довести до відома зацікавлених осіб. 
5. Контроль за виконанням даного рішення здійснювати постійно 

секретарю виконавчого комітету Романа Шупяку. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ігор Довірак 



  

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради  
від 25.03.2021 №61 

 

 

п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Рік 
народження 

Місце проживання 

с. Княждвір 
Куди вибув 

Коли 
вибув 

Примітка 

1. 
Бугрінець Віта 

Романівна 
*** вул. *** 

вул. *** с. Велятино,  Хустський 
район, Закарпатська область 

25.02.2021  

 

п/п 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Рік 

народження 

Місце проживання 

с. Сопів 
Куди вибув 

Коли 
вибув 

Примітка 

 
Панчук Андрій 

Теодорович 
*** вул. *** 

вул. ***м. Коломия, Івано-

Франківська область 
04.02.2021  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Рік 
народження 

Місце проживання 

с. Слобода 
Куди вибув 

Коли 
вибув 

Примітка 

1. 
Присяжнюк Микола 

Михайлович 
*** вул.*** 

вул.*** м. Коломия, Івано-

Франківська область 
05.02.2021  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                    Роман Шупяк 


