Інформація про визначених посадових осіб,
відповідальних за оперативне реагування та опрацювання звернень та повідомлень
про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі,
насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства
Назва державної
адміністрації

Прізвище, ім’я, по
батькові
відповідальної
посадової особи

Посада визначеної
Документ (номер, дата),
відповідальної посадової яким визначено
особи
відповідальну посадову
особу

Номери
контактних
телефонів:
- стаціонарний;
- мобільний
(обов’язково)

Електронна адреса

відповідальної
посадової особи

Департамент соціальної політики облдержадміністрації
Департамент
Савчук Надія
соціальної
Василівна
політики
облдержадміністра
ції

Ружицька Галина
Зеновіївна

Головний спеціаліст
відділу сім’ї,
оздоровлення дітей та
програм соціального
розвитку управління
соціального захисту
населення департаменту
соціальної політики
облдержадміністрації
Головний спеціаліст
відділу сім’ї,
оздоровлення дітей та
програм соціального
розвитку управління
соціального захисту
населення департаменту
соціальної політики
облдержадміністрації

Згідно з посадовою
інструкцією

(0342) 53 51 15

pilgifsz@ukr.net

Згідно з посадовою
інструкцією

(0342) 53 51 15

nas.if.dsp@ukr.net

Структурні підрозділи районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міст обласного значення
Управління
соціального
захисту населення
Богородчанської
РДА

Пиндус Вікторія
Іванівна
Слободян Наталія
Миколаївна

Управління праці Атаманюк Галина
та соціального
Ігнатівна
захисту населення
Верховинської
РДА

Управління праці Чабак Олександр
та соціального
Іванович
захисту населення
Галицької РДА

Головний спеціаліст
відділу праці
Головний спеціаліст
відділу з питань
усиновлення, сімейних
форм виховання дітей та
соціально-правового
захисту дітей
Спеціаліст відділу праці
та контролю за
правильністю
призначення та виплати
пенсій управління
соціального захисту
населення Верховинської
районної державної
адміністрації

Згідно з посадовою
інструкцією
Згідно з посадовою
інструкцією

(03471) 22230
(03471) 21125

Наказ управління
(03432) 21198
соціального захисту
населення Верховинської
райдержадміністрації від
04.06.2018р. №18-а „Про
передачу повноважень з
питань реалізації
державної політики щодо
підтримки сімей,
попередження насильства
у сім’ї, забезпечення
рівних прав та
можливостей чоловіків та
жінок, протидії торгівлі
людьми”
Розпорядження № 126 від (03431)21394
13. 03. 2018р. ”Про склад
Міжвідомчої ради
райдержадміністрації з
питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного
розвитку, запобігання

Заступник голови
районної державної
адміністрації
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social@bogorda.if.gov
.ua

031932932@mail.gov.
ua

00731407@maіl. gov.
ua

насильству сім’ї та
протидії торгівлі людьми”

Управління праці
та соціального
захисту населення
Городенківської
РДА
Управління праці
та соціального
захисту населення
Долинської РДА

Лесів Михайло
Володимирович

Начальник управління
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації

Розпорядження № 126 від (03431)21417
13. 03. 2018р. ”Про склад
Міжвідомчої ради
райдержадміністрації з
питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного
розвитку, запобігання
насильству сім’ї та
протидії торгівлі людьми”

Вигонська Людмила
Романівна

Головний спеціаліст
Наказ № 02-38/4
відділу грошових виплат від 31.01.2020 р.
та компенсацій

(03430)22416

gor_sobez@ukr.net

Андрейчук Любов
Осипівна

Начальник відділу
Наказ управління № 67
персоніфікованого обліку від 12.12.2014 року
пільгових категорій
населення управління
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації,
відповідальна особа за
оперативне реагування та
опрацювання звернень та
повідомлень
про/або від осіб, які
постраждали від торгівлі
людьми

(03477) 25302

upszn_dolyna@ukr.ne
t
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galuchuszn@i.ua

Семенишин Лілія
Омелянівна

Управління праці Гулійчук
та соціального
Іванна Михайлівна
захисту населення
Калуської РДА

Начальник відділу
контролю за
призначенням і виплатою
пенсій та соціальних
інспекторів - юрист
управління соціального
захисту населення
районної державної
адміністрації,
відповідальна особа за
оперативне реагування та
опрацювання звернень та
повідомлень про/або від
осіб, які постраждали від
домашнього насильства,
насильства за ознакою
статі
головний спеціаліст
відділу з питань праці та
сім’ї управління
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації
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Наказ управління № 15
від 03.06.2019 року

(03477) 25302

upszn_dolyna@ukr.ne
t

Наказ управління
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації
від 01.03.2018р. №21
«Про визначення
відповідального за
здійснення координації
діяльності суб’єктів, що
здійснюють заходи у
сфері запобігання та
протидії насильству за
ознакою статі, а також
забезпечення здійснення

(03472) 60055

03193436@mail.gov.u
a

таких заходів»
Управління праці
та соціального
захисту населення
Косівської РДА
Управління праці
та соціального
захисту населення
Коломийської РДА

Веселовська Галина
Василівна

Головний спеціаліст
відділу правового
забезпечення

Якубенко Галина
Петрівна

Заступник начальника
управління – начальник
відділу з питань праці та
соціальних гарантій

Управління праці Штогрин
та соціального
Людмила Василівна
захисту населення
Надвірнянська
РДА
Яцюк
Лідія
Яремівна

Управління праці
та соціального

Попіна
Руслана

Наказ № 28к
від 28.11.2018 р.

Розпорядження
Коломийської РДА від
06.08.2018 № 408
« Про визначення
відповідальної особи»
Наказ управління від
26.11.2018 № 46 «Про
визначення
уповноваженої особи з
питань запобігання та
протидії домашньому
насильству і насильству
за ознакою статі»
Головний спеціаліст
Відповідальність за
відділу персоніфікованого протидію домашньому
обліку пільгових
насильству закріплено
категорій населення та
посадовою
соціально-трудових
інструкцією від
відносин
12.12.2014 року
Головний спеціаліст
Відповідальність за
відділу персоніфікованого протидію торгівлі
обліку пільгових
людьми закріплено
категорій населення та
посадовою
соціально-трудових
інструкцією від
відносин
12.12.2014 року
Провідний спеціаліст
Наказ від 01.03.2019 року
відділу з питань праці та № 10-к
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(03478)21387

sz@kosivrda.gov.ua

(03433) 2 54 98

sobez_kol1@ukr.net

(03475) 26527

E-mail:
uszn@nadrda.gov.ua

(03475) 26527

E-mail:
uszn@nadrda.gov.ua

(03474) 21735

03193330 @ mail.gov.
ua

захисту населення Ярославівна
Рожнятівської РДА

сім’ї управління
соціального захисту
населення
Управління
Максимів Уляна
Головний спеціаліст з
соціального
Романівна
питань управління
захисту населення
персоналом відділу з
(відповідальна
за
Рогатинської РДА
питань контролю за
оперативне реагування правильністю
та опрацювання
призначення та виплати
звернень та
пенсій, правової та
повідомлень
кадрової роботи
про/або від осіб які
постраждали
від домашнього
насильства, насильства
за ознакою статі,
насильства стосовно
дітей, або про загрозу
вчинення такого
насильства)
Микитюк Галина
Богданівна

Головний спеціаліст
відділу праці

(відповідальна за
оперативне реагування
та опрацювання
звернень та
повідомлень
про/або від осіб які
постраждали від
торгівлі людьми)
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Наказ № 5
від 01.03.2018 року

(03435)24563

Наказ № 5
від 23.01.2015 року

(03435)24986

upszn@rohatyn.if.gov.
ua

Управління праці Редько Галина
та соціального
Василівна
захисту населення
Снятинської РДА
Управління праці
та соціального
захисту населення
Тисменицької РДА
Управління праці
та соціального
захисту населення
Тлумацької РДА
Івано-Франківська
міська рада

Рапій Оксана
Михайлівна

Головний спеціаліст
відділу сім’ї та програм
соціального розвитку
управління соціального
захисту населення
Снятинської РДА
Головний спеціаліст
відділу праці

Єжак Василь
Михайлович

Головний спеціаліст –
юрисконсульт

Наказ № 1-О від
17.01.2018

(03479) 22102

r79upszn@ukr.net

Куземка Назарій
Романович

Згідно з посадовою
інструкцією

(0342) 534079

depmolodsportif@
gmail.com

Бурштинська
міська рада

Кицела
Надія Юліанівна

Заступник директора –
начальник відділу сім’ї та
гендерної політики
Департаменту молодіжної
політики та спорту
Івано-Франківської
міської ради
Заступник
міського голови з
гуманітарних питань

Розпорядження міського
голови від 02.01.2019
року № 1 Про внесення
змін в розподіл
обов’язків.
Згідно з посадовою
інструкцією

(03438) 45758

е-адреса
br-mrada@ukr.net

(03438) 44 600

vsznburshtyn@ukr.net

Канюка Тетяна
Дмитрівна

Головний спеціаліст
(державний соціальний
інспектор) сектору з
питань праці, контролю за
правильністю
призначення пенсій,
субсидій, соціальних
7

Згідно посадової від
28.12.2019 року

Наказ № 62 від 03.09.2018 (03436) 24116

sobez_tys@i.ua

(03476) 25063

03193365@mail.gov.u
a

допомог та зв’язків з
громадськістю
Болехівська міська Лугова Тетяна
рада
Миколаївна

Заступник міського
голови

Розпорядження міського (03437) 34252
голови від 30.10.2018року
№ 204-р

2017tatyana@ukr.net

Коломийська
міська рада

Хоцінська Наталія
Йосипівна

Наказ № 12 а/г від
03.01.2020 року

(03433) 22657

khotsinska@ukr.net

Калуської міської
ради

Бігун Аліна
Михайлівна

Наказ начальника
управління

тел./факс
(03472) 65251

kalushsport@ukr.net

Яремчанської
міської ради

Мельник Ольга
Василівна

Головний спеціаліст
відділу правової роботи
департаменту соціальної
політики Коломийської
міської ради
Спеціаліст І категорії
управління в справах
сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту Калуської міської
ради
Головний спеціаліст з
питань сім`ї управління
праці та соціального
захисту населення
виконавчого комітету
Яремчанської міської
ради

Наказ начальника
управління № 48-о від
08.11.2018р.

(03434) 21186

yarsobez@ukr.net

0687264897

Likarlydmula@ukr.net

0671264850

bilsrada@ukr.nat

Об’єднанні територіальні громади
Білоберізька ОТГ

Лікар Людмила
Михайлівна
Більшівцівська
Щепанська Марія
селищна рада ОТГ Ярославівна
Брошнів-Осадська Олексюк Наталія
селищна рада ОТГ Михайлівна

Фахівець із соціальної
роботи
Заступник голови

Розпорядження № 35 від
29.05.2019 року
-

Заступник селищного
Розпорядження № 460К
голови з питань діяльності від 29.12.2018 року
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0666038918

виконавчих органів влади
Верхнянська
Стефанів Олександра
сільська рада ОТГ Мирославівна
Вигодська ОТГ

Федірків Василь
Васильович
Фендик Тетяна
Петрівна

Головний спеціаліст
відділу соціального
захисту населення
Заступник селищного
голови
Начальник відділу у
справах дітей та надання
соціальних послуг

Войнилівська
Гинда Тетяна
селищна рада ОТГ Зіновіївна

Головний спеціаліст

Дубівська сільська Хілевська Лідія
ОТГ
Володимирівна

Керуюча справами
сільської ради

Дзвиняцька ОТГ

Гутич Ліда Іванівна

Інспектор з соціальної
роботи

Долинська міська
рада ОТГ
Заболотівська
селищна рада ОТГ

Яремій Наталія
Богданівна
Палійчук Наталія
Василівна

Фахівець із соціальної
роботи
Спеціаліст І категорії
відділу праці та
соціального захисту
населення
Завідувач сектору
соціальної роботи з
сім’єю, дітьми, молоддю

Космацька сільська Івасюк Ольга Іванівна
рада ОТГ

Розпорядження голови
05.12.2018 року № 72-к
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0950350891

ssdcm.verhnyaotg@m
eta.ua

Розпорядження
0501505173
селищного голови № 3 від
08.01.2020 «Про
(03477) 61244
утворення Міжвідомчої
ради з питань молодіжної
політики, сім’ї,
демографічного розвитку,
запобігання насильству в
сім’ї, гендерної рівності
та протидії торгівлі
людьми »
Розпорядження
0680110697
від 28.12.2018 № 94-р
Розпорядження сільського
(03474) 39580
голови № 25 від
16.11.2018 року
Розпорядження про
0686491252
прийняття № 12-к від
31.01.2020 р.
Визначено
(03477) 27030
відповідальним тимчасово
№ 173, від 29.11.2018
(03476) 43612
року

vygoda.orgv@ukr.net

Розпорядження від
07.03.2019 року
№ 45/02.3-08-к

olgaivasiuk@ukr.net

0984583539

voyn.srada@ukr.net
dubasrifua@ukr.net

dzsocial@ukr.net

andrnata2005@meta.u
a
Zabolotiv-soc@i.ua

та обслуговуванню на
дому
Коломийська
Домашевська Христина Начальник відділу
Наказ № 7 а/г від
міська ОТГ
Василівна
правової роботи
05.02.2019 року
департаменту соціальної
політики коломийської
міської ради
Корницька сільська Чобан Микола
Секретар сільської ради Розпорядження № 9 від
рада Корницька
Михайлович
20.01.2020 року
сільська ОТГ
Ланчинська селища Гресько Михайло
Заступник селищного
Рішення виконкому від
рада ОТГ
Іванович
голови
25.10.2018 року № 108
Матеївецька ОТГ Веселовський
Заступник сільського
Розпорядження сільського
Любомир
голови з питань діяльності голови об’єднаної
Михайлович
виконавчих органів ради територіальної громади
від 12.11.2018 року № 222
Ілюк
Начальник служби у
Тетяна
справах дітей та
Василівна
соціального захисту
Нижньовербізька
Олексюк Ольга
сільська рада ОТГ Йосипівна
Кущак Ольга Юріївна
Новицька сільська Пробоїв Ігор
ОТГ
Васильович
Данів Руслана
Андріївна

(03433) 22657

hrictia1991@ukr.net

( 3433) 92 624

kornych.sr@gmail.
com

(03475) 32634

04354545@mail.gov.u
a
mateivoth@ ukr.net

(03433) 92197

(03433) 92197

Заступник сільського
Розпорядження сільського (03433) 90010
голови з питань діяльності голови від 03.07.2019
виконавчих органів ради року № 165
Завідувач сектору
соціальної роботи

nwerbizh@ukr.net

0987228312

Заступник Новицького
голови ОТГ
Завідувач сектору у
справах дітей,праці та
соціального захисту
населення

Розпорядження № 14 від
21.02.2019р.
Розпорядження № 15
від21.02.2019р.
Розпорядження № 141
вд16.12.2019р.
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0502532119
0961550939

soczachystdity@gmail
.com

Печеніжинська
ОТГ

Семенович Іванна
Іванівна
Вінтоняк Мар᾽яна
Ігорівна

Начальник відділу
соціальної роботи
Головний спеціаліст
служби у справах дітей

Розпорядження від 31
січня 2020 року №20-д

Начальник відділу у
справах дітей та
соціального захисту
населення
Рожнівська
Погрибенник
Заступник голови
сільська рада ОТГ Мирослав Васильович Рожнівської ради ОТГ
Ватрич Олександра
Начальник відділу
Юріївна
соціальної роботи
Старобогородчансь Морошан Марія
Староста с. Нивочин
ка ОТГ
Петрівна
Хмелівська Ніна
Староста с. Гринівка
Ярославівна
Семянів Галина
Староста с. Лесівка
Іванівна
Трінчук Ірина Іванівна Староста с. Скобичівка

Тлумацька міська
ОТГ

Мандар Ігор
Богданович

Угринівська
сільська ОТГ

Чечіль
Олег Романович

pechenizhyn_s_rada@
ukr.net

(03433) 64540

Переріслянська
Омелян Тетяна
сільська рада ОТГ Іванівна

Сеник Микола
Ярославович

(03433) 64202

Розпорядження № 123 від 0683545829
23.12.2019р.
Розпорядження № 37-з від
30.01.2018 року
Розпорядження № 37-з від
30.01.2018
Рішенням виконавчого
комітету
Старобогородчанської
сільської ради ОТГ від
11.12.2018 року № 89

0975501007

rozhniv-rada@ukr.net

0684789466

rozhniv-soc@ukr.net

0685731293

mmoroshan@ukr.net

(03471) 31763

hmelivskanina@ukr.n
et
Galyasemyaniv13@g
mail.com
Trinchuk1985@gmail.
com
Osvite.st.bogorodchan
u@gmail.com

0987198058
0678590847

Спеціаліст відділу освіти,
0962730737
соціального захисту
населення, культури,
молоді та спорту ОТГ
Заступник міського
Посадова інструкція
06679558768
голови з питань діяльності
виконавчих органів
Заступник сільського
Розпорядження сільського (03245) 86040
голови з загальних питань голови від 20.10.2019р.
№ 100
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ssdpsz@ukr.net

tlymachmr@ukr.net

srugriniv@ukr.net

Яблунівська ОТГ

Крицька Марина
Василівна

Ямницька ОТГ

Федак Віра Яківна

в.о.спеціаліста відділу
соціальної роботи з
сім’єю, дітьми, молоддю
та обслуговуванню на
дому
Соціальний працівник в
справах сім’ї, дітей та
молоді
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Розпорядження № 174-К
від 07.11.2019

0680503580

yabluniv2015@ukr.ne
t

Тимчасова посадова
інструкція

(03436) 53217
(03436) 53286

vira6150@ukr.net

