
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від 13 липня 2021року                        м.Стрий                                      № 149

Про внесення змін до складу комісії з питань
гендерної рівності, попередження
насильства в сім'ї та протидії
торгівлі людьми 

      На виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 
11.09.2017 року № 156/0/7-17, Законів України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Про затвердження рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та керуючись п.1 ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни та затвердити склад комісії з питань гендерної рівності, 
попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми:

   Христина Грех – заступник міського голови – голова комісії;
Світлана Мельник – перший заступник начальника управління соціального 

захисту населення Стрийської міської ради – заступник голови комісії;
Надія Коруна – головний спеціаліст з сімейної політики управління  

соціального захисту населення Стрийської міської ради – секретар комісії;

Члени комісії:
Олександра Дум'як – директор Стрийського міського центру соціальних 

служб;
Лідія Стасенко – начальник управління освіти Стрийської міської ради;
Наталія Ковалишин – начальник служби у справах дітей Стрийської міської 

ради;
Оксана Лесишин - начальник відділу молодіжної політики управління 

культури, молоді та спорту Стрийської міської ради;
Андрій Федевич – начальник відділу превенції  ВП Стрийського РУП    

ГУНП у Львівській області; 



Надія Темник – начальник юридичного відділу Стрийської міської ради;
Лариса Коваль – начальник фінансового управління Стрийської міської 

ради;
Іванна Салдан – директор-головний лікар КНП «Центр первинної медико-

санітарної  допомоги» міста Стрия;
Володимир Шкраба – начальник Стрийського МВГУ ДМС України   у 

Львівській області;
Романа Вишньовська – директор Стрийського міськрайонного центру 

зайнятості.
2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

12.03.2021 року № 52 «Про затвердження складу комісії з питань гендерної 
рівності, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми у 
м.Стрию».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови Христину Грех.

Міський голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ


