
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 

18.05.2021 № 115/2021-р 

 

 

На підставі статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі»: 

 

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 18.05.2021 № 115/2021-р «Про районну Координаційну раду з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», виклавши додаток 1 до 

нього у новій редакції (додається). 
 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 

 

 

 

 

 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

15.02.2022 21/2022-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

18.05.2021 № 115/2021-р 

(у редакції розпорядження голови 

районної державної адміністрації  

15.02.2022 № 21/2022-р) 

 

 

СКЛАД 

районної Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми 
 

БОГУШ  

Юлія Сергіївна 

 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, голова 

Координаційної ради 
 

ТАНАСІЄНКО 

Ліліана Петрівна 

 
 

- начальник управління соціального 

захисту населення, заступник голови 

Координаційної ради 

ЯНЦЕЛОВСЬКА 

Ася Олександрівна 

 

 

 
 

- головний спеціаліст сектору підтримки 

сім’ї та координації надання соціальних 

послуг управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, секретар Координаційної 

ради 
 

БЕЗКОРОВАЙНА 

Галина Григорівна 

 заступник Шепетівського міського 

голови з основної діяльності* 
 

БІЛЯНСЬКА 

Вікторія Анатоліївна 

- тимчасово виконуюча обов’язки 

начальника відділу надання соціальних 

послуг Понінківської селищної ради* 
 

БОЖКО 

Леся Володимирівна 

- заступник Ізяславського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

ради* 
 

БОЙКО 

Тетяна Миколаївна 
 

- прокурор Шепетівської окружної 

прокуратури* 

БУШИНСЬКА 

Наталія Феодосіївна 

- заступник начальника відділу активної 

підтримки безробітних Шепетівської 

міськрайонної філії  Хмельницького 

обласного центру зайнятості* 
 



 

ВОЛОШИНА   

Олена Яківна 
 

- заступник Ленковецького сільського 

голови* 
 

ГНАТЮК 

Сергій Андрійович 
 

- начальник сектору дільничних офіцерів 

поліції Шепетівського РУП ГУНП в 

Хмельницькій області* 
 

ДМИТРИШИНА                    

Світлана Василівна 

 

- начальник відділу правового 

забезпечення та питань сім’ї управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Славутської 

міської ради* 

 

ЄПІФАНОВА 

Тетяна Миколаївна 
 

- начальник відділу служби у справах 

дітей Плужненської сільської ради* 

 

ІЛЬЧУК 

Леся Степанівна 

 
 

- головний спеціаліст відділу освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

районної державної адміністрації 

КОРОБЕНЮК 

Ольга Віталіївна 

 

- завідувач сектору підтримки сім’ї та 

координації надання соціальних послуг 

управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації 
 

ЛІПСЬКА 

Любов Петрівна 

- заступник Крупецького сільського 

голови з питань діяльності виконавчого 

органу ради* 
 

МОРОЗ  

Сергій Васильович 

- заступник начальника служби у справах 

дітей районної державної адміністрації 

 

МУЛЯР  

Роман Петрович 

- заступник Білогірського селищного 

голови* 
 

НАУМЕЦЬ  

Олександр Олександрович 
 

 заступник директора комунального 

некомерційного підприємства 

"Шепетівська багатопрофільна лікарня"* 

 

НІЖНІК  

Наталія Миколаївна 

- начальник відділу праці та соціального 

захисту населення  Берездівської 

сільської ради* 
 

ПОЛЄВА  

Олена Іванівна 

    - заступник з питань діяльності 

виконавчих органів влади Грицівського 

селищного голови* 
 



 

ПОЛІЩУК 

Ірина Петрівна 

- начальник відділу з питань сім’ї, 

запобіганню та протидії домашньому 

насильству, забезпечення гендерної 

рівності управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради* 
 

ПОНОГАЙБО 

Валентину Іванівну  

- перший заступник Ганнопільського  

сільського голови* 

 
 

ПШЕВЛОДСЬКА  

Олена Анатоліївна 

 

- начальник служби у справах дітей, сім’ї і 

молоді  Улашанівської сільської ради* 
 

РОМАНЕЦЬ  

Лариса Яківна 

- директор комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» 

Судилківської сільської ради* 
 

РУДА  

Діана Володимирівна 
 

- заступник керівника апарату 

Шепетівського міськрайонного суду* 

РУДЬ  

Валерій Анатолійович 

- заступник Ямпільського селищного 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів* 
 

ФОМІНА   

Тетяна  Вікторівна 

 

- заступник головного лікаря з медичного 

обслуговування населення комунального 

підприємства "Комунальне 

некомерційне  підприємство 

Шепетівський    Центр первинної    

медико-санітарної допомоги" 

Шепетівської міської ради* 
 

ШАМРАЙ  

Тетяна Іванівна 

 

- заступник Полонського міського 

голови* 
 

ШЕМЧУК  

Ніна Вікторівна 

 
 

- психолог Шепетівського районного 

відділу №2 Державної установи "Центр 

пробації" у Хмельницькій області* 

ШКОЛЬНІК 

Юлія Сергіївна 

- заступник начальника відділу 

безоплатної  правової допомоги 

Шепетівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги* 
 

ШРЕЙДЕР  

Олександр Васильович 
 

- Сахновецький  сільський голова* 



 

ЩУР  

Оксана Олександрівна 
 

-  заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

Михайлюцької сільської ради* 

 

Примітка * включаються до складу районної 

Координаційної ради з питань сім`ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання 

та протидії домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми за згодою 

 

 
 

 

Начальник управління  соціального 

захисту населення адміністрації          Ліліана ТАНАСІЄНКО 
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