
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про затвердження складу 

координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї 

та протидії торгівлі людьми 

08 лютого 2018 Старокостянтинів   № 46 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурних підрозділах виконавчого 

комітету міської ради, органах виконавчої влади, керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Затвердити склад координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 

людьми згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 23 лютого 2017 року № 62 «Про затвердження складу 

координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми». 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                      М. Мельничук 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

08 лютого 2018 року № 46 

 

 

Склад координаційної ради 

з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради, 

голова координаційної ради; 

 

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови координаційної ради; 

 

Чепелюк  

Наталія Анатоліївна 

- заступник начальника відділу координації 

суб’єктів, що надають соціальні послуги управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар координаційної  

ради; 

 

Балясний 

Сергій Павлович 

- начальник відділу превенції 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області, підполковник поліції     (за згодою); 

 

Будашкіна  

Інна Миколаївна 

- завідувач сектору  з питань соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю  відділу координації 

суб’єктів, що надають соціальні послуги управління 

соціального захисту  населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Васьковецька  

Алла Вікторівна 

 

- директор Старокостянтинівського міського 

Кризового центру; 

 

Городова  

Людмила Олександрівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

 

Жомірук  

Євгенія Олександрівна 

- старший інспектор ювенальної превенції 

Старокостянтинівського відділу поліції  
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Продовження додатка 

 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області ( за згодою); 

 

Козачук  

Ольга Олексіївна 

- начальник Старокостянтинівського МРВ з питань 

пробації Центрально-Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробацій, підполковник внутрішньої 

служби (за згодою); 

 

Мельник  

Віра Іванівна 

- головний спеціаліст відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Пасічник  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Поляковська 

Тетяна Євгеніївна 

- заступник головного лікаря Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні з охорони дитинства 

та пологової допомоги (за згодою); 

 

Фесун 

Леся Едуардівна 

- директор Старокостянтинівського міськрайонного 

центру зайнятості (за згодою); 

 

Чепурна 

Тетяна Петрівна 

 

- начальник відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги управління соціального 

захисту  населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

Черновський 

Сергій Григорович 

 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Яворська 

Жанна Анатоліївна 

- голова ради жінок міста Старокостянтинова (за 

згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                         В. Янзюк 


