
 Додаток 2 

до рішення ______ сесії  

  Барської міської ради 

______ скликання 

      від _____  ______  2023 р. №___ 

  

 

Склад 

міжвідомчої ради з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та 

Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

 

Мандрика Микола Іванович 

  

 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова  ради 

Кушнір Тамара Олексіївна 

  

 

- начальник Управління соціальної політики 

та охорони здоров’я Барської міської ради, 

заступник голови ради 

Янчевська Інна Олександрівна 

  

 

-  головний спеціаліст відділу з питань 

соціального захисту населення Управління 

соціальної політики та охорони здоров’я 

Барської міської ради, секретар ради 

Барасій Ніна Святославівна - староста Терешківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Берт Любов Олександрівна - головний спеціаліст з мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту Барської 

міської ради 

Гапонюк Людмила Василівна - начальник Відділу культури, молодіжної 

політики, спорту та туризму Барської 

міської ради 

Горбанюк Марія Олександрівна - староста Ялтушківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Гуменюк Ірина Віталіївна - заступник начальника Управління 

соціальної політики та охорони здоров’я 

Барської міської ради міської ради, 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

праці та зайнятості населення 

Гуменюк Світлана Вікторівна - начальник відділу надання 

адміністративних послуг соціального 

характеру Управління соціальної політики 

та охорони здоров’я Барської міської ради 

Демінська Тетяна Володимирівна - начальник відділу організаційної роботи та 

інформації Барської міської ради 

Долинний Анатолій Миколайович 

 

- староста Гулівського старостинського 

округу Барської міської ради 

Долинний Василь Олександрович - староста Журавлівського старостинського 

округу Барської міської ради 

Казік Володимир Степанович - староста Мигалівецького старостинського 

округу Барської міської ради 



Ковальчук Ігор Юрійович                  - заступник начальника ВП № 1 

Жмеринського відділу                                                                    

поліції ГУНП у Вінницькій області з 

превентивної діяльності (за згодою)                                     

Ковтун Інна Миколаївна - начальник Фінансового управління 

Барської міської ради 

Колодій Петро Боліславович - староста Митківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Коломійчук Валерій Васильович - староста Ходацького старостинського 

округу Барської міської ради 

Конарев Валерій Федорович - старший офіцер відділення рекрутингу та 

комплектування Першого відділу 

Жмеринського районного територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки(за згодою) 

Кондратюк Ігор Михайлович - директор Барської районної філії  

Вінницького обласного центру 

зайнятості(за згодою) 

Куций Олександр Васильович - начальник відділу юридичного 

забезпечення та персоналу Барської міської 

ради 

Магльона Валерій Володимирович - староста Гаївського старостинського 

округу Барської міської ради 

Марущак Тетяна Леонідівна - директор Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Барської 

міської ради 

Масловська Ніна Андріївна 

 

Мельник Оксана Іванівна 

 

- староста Мальчовецького старостинського 

округу Барської міської ради 

- староста Антонівського старостинського 

округу Барської міської ради 

Мірниця Тетяна Іванівна - староста Луко-Барського старостинського 

округу Барської міської ради 

Навроцька Наталя Віталіївна - заступник головного лікаря з медичної 

частини КНП «Барська міська лікарня» 

Барської міської ради  
Орищук Сергій Юрійович   - начальник відділу “Барське бюро правової 

допомоги” Вінницького місцевого 

      центру з надання безоплатної  вторинної 

      правової допомоги (за згодою)                                                                     

Парчевська Валентина Миколаївна - завідуюча Барською амбулаторією 

загальної практики сімейної медицини 

КНП «Барський медичний центр первинної 

медико-соціальної допомоги» Барської 

міської ради 

Подельнюк Олена Миколаївна - начальник Відділу житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та 

капітального будівництва Барської міської 

ради 

Пономаренко Наталія Іванівна - староста Кузьминецького старостинського 

округу Барської міської ради 

Предиткевич Лілія Василівна - начальник Служби у справах дітей 

Барської міської ради 

Придиус Анатолій Михайлович - староста Гармаківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Присяжна Альона Вікторівна - начальник відділу з питань соціального 



захисту населення Управління соціальної 

політики та охорони здоров’я Барської 

міської ради 

Свіренюк Сергій Анатолійович - головний спеціаліст Барського відділу 

Управління Державної міграційної служби 

у Вінницькій області(за згодою)                                             

Слободян Володимир Юрійович - прокурор  Жмеринської окружної 

прокуратури Вінницької області (за 

згодою)                                                             

Смотрицька Людмила Костянтинівна - завідувач спеціалізованої служби 

первинного  соціально-психологічного       

консультування осіб, які постраждали від 

       домашнього насильства КУ “Центр    

       надання соціальних послуг” Барської                                           

       міської ради 

Сторожук Алла Миколаївна - начальник Відділу освіти Барської міської 

ради 

 

Сторожук Віталій Володимирович - староста Матейківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Третяк Галина Іванівна - староста Івановецького старостинського 

округу Барської міської ради 

Франчук Наталія Володимирівна - психолог   Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Барської міської ради »     

Холява Оксана Миколаївна - староста Комаровецького старостинського 

округу Барської міської ради 

Черкас Назарій Миколайович - староста Чемериського старостинського 

округу Барської міської ради 

Чмих Олександр Володимирович - староста Балківського старостинського 

округу Барської міської ради 

Шевчук Оксана Петрівна 

 

Шуляк Ігор Іванович 

- староста Войнашівського старостинського 

округу Барської міської ради 

- начальник Відділу земельних ресурсів 

Барської міської ради 

Щур Зоріна Василівна - начальник Жмеринського районного 

сектору №1 філії ДУ «Центр пробації » у 

      Вінницькій області (за згодою)                                                                                                                  

 

 

Начальник управління соціальної                                          Тамара  КУШНІР 

політики та охорони здоров’я 
 

 


