
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

08.06.2022р. Стрий №103

Про створення робочої групи для 
надання медико-психосоціальної 
допомоги внутрішньо переміщеним 
особам

Згідно ст.32,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, згідно з Указом Президента 
України від 24.02.2022року №64/2022, Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану», наказу ЛОВА від 06.05.2022 №77/22 «Про створення робочої 
групи для надання медико психосоціальної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам» та з метою надання всебічної пітримки внутрішньо переміщеним 
особам, які тимчасово проживають у Стрийській ТГ:

1. Утворити Робочу групу для надання медико-психосоціальної допомоги, 
освітніх, культурних програм та правового інформування внутрішньо 
переміщених осібв Стрийській громаді та затвердити її склад згідно з 
додатком.

2. Робочій групі:
2.1. Напрацювати план заходів щодо соціальної, психологічної, 

медичної підтримки переміщених осіб та забезпечити виконання їх 
виконання.

2.2. Організувати наради з метою проведення, освітніх та правових 
навчань у частині підтримки внутрішньо переміщених осіб.

2.3. Розробити графік та провести навчання спільно із залученими 
партнерами для практичних психологів закладів освіти, соціальних 
працівників та лікарів первинної ланки.

2.4. Вибудувати систему психологічних консультацій із залученням 
відповідних фахівців у громаді.

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

 Міський голова           Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
 до розпорядження міського голови 

від 08.06.2022 №103

СКЛАД
робочої групи для надання медико-психосоціальної допомоги, освітніх,

культурних програм та правового інформування
внутрішньо перемішених осіб в Стрийській ТГ

Львівської області

Грех Х.Я

Дум’як О.І.

Заступник міського голови, голова робочої групи

Директор центру соціальних служб, секретар    
робочої групи

Члени групи:

Кукляк Н.С. Начальник управління соціального захисту населення

Ковалишин Н.І. Начальникслужби у справах дітей

Стасенко Л.Л. Начальник управління освіти

Луців Л.Ю. Заступник начальникавідділу охорони здоров’я

Салдан І.М. Голова депутатськоїкомісії з охорони здоров’я та 
соціального захисту населення

Яців І. Керівниця Центру розвитку сім'ї «Теплі Долоні» (за 
згодою)

Сувала О.Б. Координатор з розвитку послуг психічного здоров'я у 
громадах проекту «Психічне здоров'я для України» 
(за згодою)

Мамчин В. Директор Благодійного фонду «Карітас Стрийської 
єпархії» (за згодою)

Керуюча справами Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


