Заступник голови Івано-Франківської
облдержадміністрації відповідальний за протидію
та запобігання домашньому насильству

Кобилянський Богдан Миколайович

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ,
(0342) 55-23-56

Перелік суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
і насильству за ознакою статі на регіональному рівні
№
п/п

1.

2.

Повна
юридична
назва
суб’єктів, які
здійснюють
заходи в сфері
запобігання та
протидії
домашньому
насильству і
насильству за
ознакою статі
Департамент
соціальної
політики
облдержадміністрації
ІваноФранківський
обласний центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та
молоді

Поштова адреса,
телефон

ПІБ керівника

Контактні
телефони

ПІБ особи,
до
компетенції
якої
належить
даний
напрям
роботи

вул. Л. Курбаса, 2,
м. Івано-Франківськ,
(0342) 75-24-67

Корженьовський
Володимир
Михайловий

(0342) 75-24-67

Савчук
Надія
Василівна

вул. М. Грушевського,
21, м. ІваноФранківськ,
(0342)53-35-64

Микитюк
Ростислав
Степанович

(0342)53-35-64

Сапович
Людмила
Богданівна

Посада

головний спеціаліст
сектору сім’ї та
програм соціального
розвитку управління
соціально розвитку
населення
департаменту
методист відділу
методичного
забезпечення
соціальної роботи

Контактні
телефони

(0342)53-15-78

(0342)53-91-07
53-10-04

3.

Служба у
справах дітей
облдержадміністрації

вул. М. Грушевського,
21, м. ІваноФранківськ,
(0342)55-25-22

Ковалик Іван
Іванович

(0342)55-25-22

Півнюк
Христина
Анатоліївна

головний спеціаліст
відділу з питань
запобігання дитячій
бездоглядності
служби у справах
дітей
облдержадміністрації

(0342)55-25-22

4.

Управління
превентивної
діяльності
Головного
управління
Національної
поліції в ІваноФранківській
області

вул. Сахарова, 19,
м. Івано-Франківськ,
(0342) 790275

Веляник
Андрій
Володимирович

(0342) 79-01-77

Бойчук
Андрій
Степанович

старший інспектор
відділу дільничних
офіцерів поліції
управління
превентивної
діяльності ГУНП в
області

(0342)79-02-63

Бойчук
Алла
Володимирівна

(0342) 79-03-23

Залізняк
Лілія
Богданівна

старший інспектор
відділу ювенальної
превенції управління
превентивної
діяльності ГУНП в
області

(0342)79-03-23

вул. М. Грушевського,
21, м. ІваноФранківськ
(0342) 55-21-34

Кімакович
Віктор
Євстахович

(0342)55-21-34

Долинська
Віта
Вікторівна

головний спеціаліст
департаменту

(0342)55-65-11

вул. М. Грушевського,
21, м. ІваноФранківськ,
(0342) 55-20-14,
факс 55-19-01

Стовбан Микола (0342)55-20-14
Петрович

Сенюта
Лідія
Миколаївна

начальник відділу
(0342) 55-20медицини катастроф, 14
мобілізаційної роботи
та спеціальних питань

5.

6.

Департамент
освіти, науки
та молодіжної
політики
облдержадміністрації
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадмініс
трації

7.

Головне
територіальне
управління
юстиції в
ІваноФранківській
області

вул. Грюндвальська,
11, м. ІваноФранківськ, (0342) 5520-14

Станіщук
Микола
Васильович

(0342) 75-06-51

Шумська
Катерина
Іванівна

начальник управління (0342)53-76-50
реєстрації
нормативно-правових
актів правової роботи
та правової освіти

