
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 483 
 

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 25 квітня 2017 року №287 

«Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з 

питань координації дій щодо попередження насильства в 

сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення гендерної 

рівності Бережанської міської ради та її складу» 

 

Керуючись ст. 34 ч.1 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою налагодження співпраці між установами міської ради, 

правоохоронними органами, підприємствами, організаціями і установами, на 

які покладається здійснення заходів з протидії торгівлі людьми, гендерної 

рівності та попередження насильства в сім’ї, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 вересня 2007 р. №1087 «Про консультативно-дорадчі 

органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Внести зміни в додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 

25 квітня 2017 року №287 «Про затвердження Положення про міжвідомчу 

комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, 

протидії торгівлі людьми та забезпечення гендерної рівності Бережанської 

міської ради та її складу», виклавши пункт 8 у редакції: «Комісія 

утворюється у складі голови, заступника, секретаря та інших членів 

міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності. Комісію 

очолює заступник міського голови». 

2. Внести зміни у додаток 2 рішення виконавчого комітету Бережанської 

міської ради від 25 квітня 2017 р. №287 «Про затвердження Положення про 

міжвідомчу комісію з питань координації дій щодо попередження 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення гендерної 

рівності Бережанської міської ради та її складу», виклавши в новій редакції 

(додається). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25.04.2017 року №287 
(в редакції відповідно до рішення виконавчого 
комітету №483 від 12.05.2022 року) 

 

 

СКЛАД 

міжвідомчої комісії з питань координації дій 

щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, та 

забезпечення гендерної рівності Бережанської міської ради 

 

КУХАРУК 

Степан Богданович 
- заступник міського голови, голова комісії; 

МАКСИМЧАК 

Оксана Василівна 
- 

начальник служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді, 

заступник голови комісії; 

ПРОЦЬ  

Христина Ігорівна 
- 

спеціаліст І категорії служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, секретар комісії. 

Члени комісії: 

ГОЛЯШ  

Лілія Миколаївна 
- 

начальник юридичного відділу Бережанської 

міської ради; 

КОПАНИЦЯ 

Лідія Петрівна 
- 

провідний спеціаліст відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради; 

КОРБИЛО  

Ярослав 

Володимирович 

- 

заступник головного лікаря з медичної частини 

КНП «Бережанської міської комунальної 

лікарні» Бережанської міської ради (за згодою); 

КОБРИН  

Володимир 

Омелянович 

- 

дільничний офіцер поліції відділу поліції №1 

(м. Бережани) Тернопільського   РУП ГУНП в 

Тернопільській області (за згодою); 

СІКОРА  

Лілія Анатоліївна 
- 

провідний інспектор Тернопільського РС №1 

філія Державної установи «Центру пробації» в 

Тернопільській області (за згодою); 

СТЕПАНЧАК 

Ростислав Ігорович 
- 

інспектор СЮП ВП ПП Тернопільського РУ 

поліції ГУНП в Тернопільській обл., лейтенант 

поліції (за згодою). 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


