
 

 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Рішення 
 

від   2019 року                           м. Шепетівка   № _______ 

Про склад координаційної ради 

зпитань сім’ї, гендерної політики  

і попередження торгівлі людьми 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» , з метою 

налагодження ефективної міжвідомчої співпраці та взаємодії з громадськістю  з питань : 

реалізації державної сімейної політики,  запобігання  і  протидії торгівлі людьми,  

домашньому насильству , насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  виконком Шепетівської міської ради 

 ВИРІШИВ : 

1. Затвердити склад координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики і 

попередження торгівлі людьми згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від  

22 квітня  2016 року №85 « Про склад координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

політики і попередження торгівлі людьми». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Н.В. Стасюк 

 

 

  Міський голова      М. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

       до рішення виконкому 

      № _____від________ 
     С К Л А Д 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики і попередження торгівлі людьми  

1.  Стасюк Наталія Василівна заступник міського голови 

 

 

2.  Бушинська Наталія Феодосіївна заступник   директора 

міськрайонного Центру зайнятості 

за згодою 

3.  Бунечко Алла Вікторівна депутат міської ради, голова МФО  

« Рівні можливості» 

за згодою 

4.  Василик Тетяна Павлівна Депутат Хмельницької обласної 

ради ,  директор Хмельницького 

регіонального благодійного фонду « 

Зміцнення громад» 

за згодою 

5.  Вінницька Тетяна Олександрівна директор  центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 

6.  Вєсєлкова Галина Петрівна  Голова спілки підприємців за згодою 

7.  Гайдай Алла Олексіївна начальник  відділу у справах сім’ї та 

молоді  управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, заступник голови 

ради 

 

8.  Горобець Галина Іванівна голова міськрайонної організації 

товариства « Червоний Хрест» 

за згодою 

9.  

 

Данилкович Валентина Дольматівна голова громадської організації 

Асоціація багатодітних сімей  

« Надія» 

за згодою 

10.  Джус Світлана Миколаївна начальник відділу культури  

11.  Донкова Людмила Анатоліївна перший заступник начальника 

управління праці і соціального 

захисту населення 

 

12.  Журавська Неля Михайлівна керівник апарату Шепетівського 

міськрайонного суду 

за згодою 

13.  Кость Олена Миколаївна начальник відділу РАЦСу за згодою 



 

Керуючий справами виконкому    В.Рачук 

14.  Купрацевич Катерина Василівна начальник служби в справах дітей  

15.  Кухарук Віра Василівна голова міського літературного 

об’єднання « Доля» 

за згодою 

16.  Кушнір Володимир Миколайович заступник начальника сектору 

превенції Шепетівського ВП ГУНП 

в Хмельницькій області 

за згодою 

17.  Лакомова Олена Аркадіївна прокурор Шепетівської місцевої  

прокуратури 

за згодою 

18.  Мороз Людмила Миколаївна лікар з питань планування сім’ї 

Шепетівської ЦРЛ 

за згодою 

19.  Наумець Людмила Миколаївна голова Шепетівської спілки захисту 

прав дітей та молоді з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних 

порушень та інших особливостей 

розвитку « Діти сонця» 

за згодою 

20.  Ординська Валентина Миколаївна  начальник Шепетівського 

управління ДФС України  в 

Хмельницькій області 

за згодою 

21.  Руда Діана Володимирівна уповноважений представник  

Шепетівського міськрайонного суду 

за згодою 

22.  Савчук Валентина Миколаївна головний лікар Центральної 

районної лікарні 

за згодою 

23.  Семенюк Ольга Іванівна старший інспектор ювенальної 

превенції сектору превенції 

Шепетівського ВП  ГУНП 
В Хмельницькій області 

за згодою 

24.  Тихончук Людмила Іванівна начальник управління освіти   

25.  Школьнік Юлія Сергіївна начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

за згодою 


