Перелік суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі на місцевому рівні
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Галицький район

№

Назва
територі
альної
одиниці

ПІБ заступника голови РДА
відповідал ного за протидію
та запобігання домашньому
насильству

Чабак Олександр
Іванович -заступник
голови районної
державної
адміністрації, голова
Міжвідомчої ради з
питань сім'ї,
гендерної рівності,
демографічного
розвитку,
запобігання
насильству в сім'ї та
протидії торгівлі
людьми

Повна юридична назва
субєктів, які здійснюють
заходи в сфері запобігання
та протидії домашньому
насильству і насильству за
ознакою статі

Управління
соціального захисту
населення районної
державної
адміністрації

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації

Районний центр
соціальних служб
для сімї, дітей та
молоді районної
державної

ПІБ керівника

Контактні
телефони

ПІБ особи , до
компетенції якої
належить даний
напрям роботи

м.Галич,
вул.Шевченка,10,
(03431) 21451,
galuchuszn@i.ua

Шекета Іван
Олександрович

(03431)
21451

Пуцята
Лариса

(03431)
22058

м.Галич, пл.Волі, 1,
(03431)21340,

Думан Ємілія
Олегівна

(03431)
21340

Мельничук
Олена

Головний
спеціаліст
Володимирівна сектору
служби у
справах дітей

(03431)
21340

Слюзар
Людмила
Львівна

(03431)
23082

Конар
Богдана
Ярославівна

(03431)
23082

Поштова адреса, телефон,
факс, E-mail

35306436@mail.gov.ua

м.Галич,
вул.Шевченка,10,
(03431)23082,
galychrcsssdm@i.ua

Посада

головний
спеціаліст
Володимирівна відділу праці
та нагляду за
правильністю
призначення
та виплати
пенсій

Спеціаліст
районного
центру
соціальних
служб для
сімї, дітей та

Контактні
телефони

адміністрації;
4

Сектор превенції
Галицького
ВПГУНП

5

Відділ освіти
районної державної
адміністрації;

молоді

м.Галич,
вул.Шевченка, 9

Бойко Андрій
Михайлович

102

Поливяний
Ігор
Михайлович

м.Галич,
вул.Винниченка,8

Матейко Іван
Богданович

(03431)
21561

Ковальчук
Леся
Миронівна

Журавецький
Любомир
Богданович

(03431)
21338

Цибух Іван
Володимирович

(03431)
21134

Халява Наталія
Володимирівна

(03431)
21050

(03431) 21131

Начальник
сектору
превенції
Галицького
ВПГУНП
Методист
районного
методичного
центру
відділу освіти

102

(03431)
21212

info@galychosvita.gov.ua

6

КЗ “Галицька ЦРЛ”

м.Галич, вул.
Н.Вівчаренко, 36
(03431) 21338

7

КНП”Галицький
центр ПМСД”ГРР

м.Галич,
вул.Вівчаренка,36
(03431) 21134
galcpmsd@i.ua

8

Відділ Галицького
бюро правової
допомоги ІваноФранківського
місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної правової
допомоги

м.Галич
пл. Волі, 1,
(03431) 21050
galychbpd@gmail.com

Журавецький В.о.
Любомир головного
лікаря
Богданович

Бугай Ліля
Андріївна

Заступник
головного
лікар КНП
“Галицький
центр
ПМСД”ГРР

Начальник
Халява
відділу
Наталія
Володимирів
на

(03431)
21338

0989006751
0673441309

(03431)
21050

В.о. начальника управління соціального
захисту населення районної державної
адміністрації
Лариса Пуцята 22058

Іван Шекета

