
 

Заступник міського голови  

м. Івано-Франківська відповідальний за 

протидію та запобігання домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі 

Левицький Олександр Михайлович вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 

тел. (0342) 78-40-66, pn@mvk.if.ua 

 

Перелік суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі в м. Івано-Франківську 

Повна юридична назва суб’єктів, які 

здійснюють заходи в сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою 

статі 

Поштова адреса, телефон, 

факс,  

Е-mail 

П.І.П керівника Контактні 

телефони 

П.І.П. особи до 

компетенції 

якої належить 

даний напрям 

роботи 

Посада Контактні 

телефони 

Департамент молодіжної політики та 

спорту  

Івано-Франківської міської ради 

 

вул. Грушевського, 21, 

тел. (0342) 53-40-79 

depmolodsportif@gmail 

Матешко  

Віталій 

Васильович 

тел. (0342) 53-40-79 

 

Куземка 

Назарій  

Романович 

Заступник 

директора 

тел. (0342)  

53-40-79 

Служба у справах дітей  

виконавчого комітету  

Івано-Франківської міської ради 

 

 

вул. Грушевського, 21, 

тел. (0342) 55-20-80 

ssn.mvk.if@gmail.com 

Рохман  

Ірина  

Василівна 

тел. (0342) 55-20-80 

 

Маланюк  

Оксана 

Василівна 

Начальник 

відділу з 

питань 

соціального 

захисту дітей 

тел. (0342) 

55-19-40 

 

Міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

вул. Симоненка, 3б, 

тел. (0342) 77-20-28, 

77-20-62 

soc.misto@i.ua 

 

 

Дикун  

Леся  

Дмитрівна 

тел. (0342) 77-20-28, 

77-20-62 

 

Зелінська 

Наталія 

Ярославівна 

Провідний 

фахівець 

соціальної 

роботи 

тел. (0342) 

77-20-28, 

77-20-62 

 

Івано-Франківський відділ поліції  

ГУНП в Івано-Франківській області 

вул. Бельведерська, 32, 

тел. (0342) 75-03-82 

 

Маківничук 

Василь 

Миколайович 

тел. (0342) 75-03-82 

 

Мандзюк  

Ігор  

Миколайович 

Старший 

інспектор з 

ювенальної 

превенції 

відділу 

превенції  

тел. 

(099)1245098 

Департамент освіти та науки  

Івано-Франківської міської ради 

вул. Кардинала Гузара, 15, 

тел. (0342) 52-23-93 

if.osvita.mvk@gmail.com 

 

 

Максимчук  

Ігор  

Євстахович 

тел. (0342) 

52-23-93 

 

Брюховецька 

Інна  

Сергіївна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

тел. (0342) 

53-65-64 

 

mailto:soc.misto@i.ua


Управління охорони здоров’я  

Івано-Франківської міської ради 

вул. Грушевського, 21, 

тел. (0342) 55-18-96 

uoz-if.mr@ukr.net 

 

 

 

Бойко  

Марія  

Андріївна 

тел. (0342) 

55-18-96 

 

Микулич  

Ігор 

Володимирович 

Головний 

спеціаліст 

відділу 

економічно 

правових 

відносин 

тел. (0342) 

55-18-96 

Івано-Франківський місцевий центр 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

вул. Франка, 4, 

тел. (0342) 55-90-66 

frankivsk1.frankivsk@legalaid.if.ua 

Стусяк  

Віталій  

Іванович 

тел. (0342) 55-90-66 

 

Тичковська 

Іванна 

Михайлівна 

 

 

Заступник 

директора 

тел. (0342) 

55-90-66 

 

 

 

 

 

 

mailto:frankivsk1.frankivsk@legalaid.if.ua

