
  УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13.07.2021р. №102                                                                            смт. Рожнятів 
 
 Про внесення змін до складу Мобільної 
бригади соціально-психологічної допомоги  
особам, які постраждали від домашнього  
насильства та/або насильства за ознакою статі  
   

У зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Рожнятівської 
селищної ради 

 
ВИРIШИВ: 

 
1. Внести зміни до складу Мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, виклавши його у новій редакції  (додаток 1). 

2. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради від 
23.03.21р. № 23 вважати таким, що втратив чинність. 

3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на 
начальника служби у справах дітей (О. Гаєвська). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради (В. Мацевко). 

 

 

Селищний голова                                            Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток 1 
                 до рішення виконавчого  

комітету ради 
                                                                                          від 13.07.2021 року №____                                                                   

Склад 
 мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 
при виконавчому комітеті Рожнятівської селищної ради 

 

Мацевко Василь Степанович  заступник голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
керівник мобільної бригади 

Гаєвська Оксана Тарасівна   начальник служби у справах дітей, 
заступник керівника мобільної 
бригади,  

Олексин Руслана Романівна  головний спеціаліст служби у 
справах дітей, секретар  

Члени мобільної бригади 
Раковецька Тетяна Василівна  головний спеціаліст сектору з 

питань сімейних форм виховання 
дітей та запобігання дитячій 
бездоглядності №1 Калуської РДА 
(за згодою) 

Романишин Віра Михайлівна  директор інклюзивно-ресурсного 
центру Рожнятівської селищної 
ради, психолог (за згодою) 

Рудий Микола Володимирович  учасник бойових дій АТО/ООС,  
ДУК «Правий сектор» (за згодою) 

Шидловська Уляна Іванівна  завідувач дитячим відділенням КМП 
«Рожнятівська багатопрофільна 
лікарня» Рожнятівської селищної 
ради (за згодою) 

Янків Олег Степанович  старший інспектор з ювенальної 
превенції сектору ювенальної 
превенції відділу превенції 
Калуського РВП ГУМП в Івано-
Франківській області, капітан поліції 
(за згодою) 

 
 
 
Керуюча справами  
виконавчого комітету ради                                                        Світлана ЯЦЕНКО 


