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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 січня 2022 року м. Бережани № 
 

від 09 грудня 2021 року м. Бережани № 
 

від 09 грудня 2021 року м. Бережани № 
 

 

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 20 червня 2019 року 

№940 «Про затвердження положення про мобільну 

бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі та її складу» 
 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини другої 14 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»,  частини другої статті 13-2 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Типового 

положення про мобільну бригаду соціально - психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів №654 від 22 серпня 2018 року, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з 

метою надання ефективної соціально-психологічної допомоги постраждалим 

від домашнього насильства, виконавчий комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Внести зміни у додаток 2 рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради від 20 червня 2019 року №940 «Про затвердження положення 

про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі та її складу», виклавши в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 



                                                                         Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради  

від 13.01.2021 року № 

 

 

СКЛАД 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які  

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі 

 

Керівник мобільної бригади: 

КУХАРУК Степан Богданович - заступник міського голови; 

Заступник керівника мобільної 

бригади: 

  

МАКСИМЧАК 

Оксана Василівна 

- начальник служби у справах 

дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді; 

Члени мобільної бригади:   

ПРОЦЬ  

Христина Ігорівна 

- спеціаліст І категорії служби у 

справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді; 

 

СТЕПАНЧАК 

Ростислав Ігорович 

- інспектор СЮП ВП ПП 

Тернопільського РУ поліції 

ГУНП в Тернопільській обл., 

лейтенант поліції; 

 

ЛЕЩУК  

Оксана Петрівна 

- консультант «Центру професій-

ного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської 

міської ради». 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради     Петро ГОНЧАР 
 


