
Посадові особи суб’єкта надання адміністративної послуги, що відповідають за своєчасне подання та оновлення інформації, 

яка подається до Реєстру адміністративних послуг 

 
№ 

н/з 

Найменування 

суб'єкта надання 

адміністративної 

послуги 

 

Найменування структурного 

підрозділу суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

відповідальної посадової 

особи 

 

Номер 

контактного 

телефону 

відповідальної 

посадової особи 

Адреса електронної 

пошти відповідальної 

посадової особи 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації 

Відділ виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Сергенюк Уляна 

Михайлівна 

(0342) 55-21-63 agro@if.gov.ua 

 

2 Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Відділ транспорту управління 

інфраструктури департаменту 

економічного розвитку, 

промисловості та 

інфраструктури 

Цапар Оксана Василівна (0342) 55-64-17 main@industry.if.gov.ua 

3 Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Секретаріат регіональної ради з 

питань ліцензування та 

атестації навчальних закладів 

департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики 

Кіндрат Орест Богданович 098-72-49-186 osvita@if.gov.ua 

  

4 Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Управління житлово-

комунального господарства 

департаменту розвитку громад 

та територій, дорожнього, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури 

Бойчук Наталія 

Ігорівна 

(0342) 78-93-74  

5 Департамент Відділ соціальної підтримки Глизнер Володимир (0342) 53-51-07 main@sz.if.gov.ua 



соціальної політики 

обласної державної 

адміністрації 

ветеранів та внутрішньо 

переміщених осіб 

Володимирович, 

Лесів Надія Богданівна, 

Малоглова Світлана 

Марківна 

Департамент 

соціальної політики 

обласної державної 

адміністрації 

Відділ сім’ї, оздоровлення 

дітей та програм соціального 

розвитку управління 

соціального захисту 

населення 

Зварич Ольга Миколаївна (0342) 53-51-15 main@sz.if.gov.ua 

Департамент 

соціальної політики 

обласної державної 

адміністрації 

Відділ у справах осіб з 

інвалідністю та організації 

соціальних послуг 

управління соціального 

захисту населення 

Боднар Христина 

Василівна, 

Батіг Соломія Леонідівна 

(0342) 53-51-18 

 

(0342) 53-51-08 

main@sz.if.gov.ua 

6 Управління екології 

та природних 

ресурсів обласної 

державної 

адміністрації 

Відділ дозвільної діяльності Гуменяк Ольга 

Миколаївна 

(0342) 52-61-50 main@eco.if.gov.ua 

7 Управління 

культури, 

національностей та 

релігій обласної 

державної 

адміністрації 

Сектор з питань охорони 

культурної спадщини 

Давидюк Андрій 

Зіновійович 

(0342) 55-18-92 kultura@if.gov.ua 

Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Відділ у справах 

національностей і релігій 

управління культури, 

національностей та релігій 

 

Лапка Тетяна Миколаївна (0342) 55-26-61 kultura@if.gov.ua 

8 Івано-Франківська Відділ інвестицій управління Туревич Тетяна (0342) 55-20-29 ums@if.gov.ua 



обласна державна 

адміністрація 

міжнародного 

співробітництва, 

євроінтеграції, туризму та 

інвестицій 

Миколаївна 

9 Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Відділ договірної та 

організаційної роботи у сфері 

земель юридичного 

департамент 

Куцань Катерина 

Миколаївна 

(0342) 55-64-20 jurdep@if.gov.ua 

 

 

 


