
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 01.06.2017 р. № 1300   

           м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету міської ради від 01.08.2013 р. №1676  

«Про утворення міжвідомчої ради з питань сім’ї,  

гендерної рівності, демографічного розвитку,  

запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі  

людьми» (зі змінами) 

 

 

У зв’язку з службовою необхідністю та кадровими змінами, що відбулися 

у Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 

01.08.2013 р. №1676 «Про утворення міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми» (зі змінами), а саме: 

1.1. Додаток 1 до рішення викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 до 

даного рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Г.Якубович.  

 

 

Секретар міської ради                   П.Яблонський 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

   міської ради 

  від 01.06.2017 р. № 1300 

 

СКЛАД 

міської міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

 

ЯКУБОВИЧ Галина 

Анатоліївна 

- заступник міського голови, голова ради 

ДОБРОВОЛЬСЬКА 

Наталія Петрівна  

- директор Вінницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, перший заступник 

голови ради 

ШАФРАНСЬКА 

Людмила Анатоліївна 

- начальник служби у справах дітей Вінницької міської 

ради, заступник голови 

ТИШКЕВИЧ 

Галина Олександрівна 

- провідний фахівець із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи Вінницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, секретар 

ради 

Члени ради:  

КРИШТАФОР  

Ірина Артурівна  

- заступник начальника відділу організаційно роботи 

департаменту соціальної політики Вінницької міської 

ради;  

МАРЦЕНЮК 

Людмила Євгеніївна 

- начальник відділу захисту прав дітей служби у 

справах дітей Вінницької міської ради; 

МОНЧАК 

Юлія Вікторівна 

- начальник відділу у справах молоді та туризму 

Вінницької міської ради; 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталія Іванівна 

- перший заступник директора департаменту 

соціальної політики Вінницької міської ради; 

ОЛЕКСІЄНКО 

Марина Сергіївна  

- головний спеціаліст відділу виховання та 

позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької 

міської ради;  

РОМАНЕНКО Юлія 

Володимирівна 

 

- начальник відділу правового, соціального 

забезпечення та експертиз департаменту правової 

політики та якості Вінницької міської ради;  

РУБАНЕНКО 

Людмила Василівна 

- провідний фахівець із соціальної роботи відділу 

соціальної роботи Вінницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

САЄНКО  

Людмила Іванівна  

- головний спеціаліст відділу лікувально-

профілактичної допомоги департаменту охорони 

здоров’я Вінницької міської ради;  

ЯРЕМЕНКО 

Вікторія Олексіївна 

- головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і 

спорту Вінницької міської ради; 

БОРИЩУК  - начальник сектору Вінницького відділу поліції 



Володимир Степанович  Головного управління національної поліції у 

Вінницькій області (за згодою);  

ЄРШОВА 

Ольга Володимирівна 

- заступник начальника відділу організації  

працевлаштування населення Ленінського районного 

центру зайнятості м. Вінниці (за згодою);  

ЗАЄЦЬ 

Іван Іванович  

- начальник відділу Вінницького відділу поліції 

Головного управління національної поліції у 

Вінницькій області (за згодою); 

ПАНАСЮК  

Раїса Василівна  

- директор центру соціально- психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Гармонія» (за згодою); 

СТУДІЛКО Алла 

В’ячеславівна  

- голова правління Вінницької обласної правозахисної 

організації «Джерело надії» (за згодою); 

СУЛІМОВА 

Світлана Іванівна 

- радник міського голови на громадських засадах з 

питань рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

(за згодою). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                       С. Чорнолуцький 

 

  



Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Козлов Євген Євгенович 

 

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи 

 


