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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 лютого 2019 року
Борислав
№ 53



Про затвердження Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі у новому складі 

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання та протидію домашньому насильству”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 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”, рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 26 червня 2018 року № 139 „Про організацію роботи щодо попередження насильства в сім’ї у м.Борислав на 2018-2019 роки”, беручи до уваги витяг з протоколу комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї від 11 січня 2019 року № 1, доповідну записку начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради І.Цапів від 23 січня 2019 року № 110 та з метою покращення координації роботи служб міста щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

	Затвердити Координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі у новому складі, а саме: 


Р.Гарасимів
- заступник міського голови, голова комісії; 
І.Кобилецький
- керуючий справами виконкому, заступник голови комісії;
Т.Шульц
- головний спеціаліст з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи управління праці та соціального захисту населення міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

І.Цапів
- начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради;
В.Плоскодняк
- директор Бориславського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді;
Г.Подставек
- начальник служби у справах дітей міської ради;
О.Закутний
- начальник Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області;
Е.Качмарчик
- начальник відділу освіти міської ради;
Н.Штереб
- директору Бориславського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
В.Головчак
- директор КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради;
Г.Ляхович
- головний спеціаліст відділу „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги;
В.Мельничок
- головний спеціаліст відділу правового забезпечення міської ради;
о.П.Підлубний
- парох церкви св.Анни, голова місцевого благодійного фонду „Карітас-Борислав” (за згодою).

	2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 26 червня 2018 року № 139 „Про організацію роботи щодо попередження насильства в сім’ї у м.Борислав на 2018-2019 роки”. 

	3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів.



Міський голова                                                                                 І.Р.Яворський



