
Профільні служби з протидії булінгу та 

соціального захисту 
 

 

Гаряча лінія голови Івано-Франківської ОДА 

 

Здійснює прийом звернень, що надходять на урядову «гарячу лінію» 

за номером телефону 0800 507 309, та «гарячу лінію» голови ОДА за 

телефонним номером 0800 501554. 

Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця – з 800 до 1715; 

вихідні дні: субота, неділя 

 

Служба у справах дітей Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації 

• координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту 

дітей та організації роботи із запобігання дитячійбездоглядності; 

• забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 

опіки та піклування над дітьми, їхусиновлення; 

• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для 

дітей незалежно від формивласності; 

76004, м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського,21, тел. 55-25-22, 

e-mail: ssd@if.gov.ua 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 800 до 1715; 

п’ятниця – з 800 до 1600; 

обідня перерва – з 1200 до 1300; 
 

807 Начальник служби у 

справах дітей 

Ковалик Іван 

Іванович 

55-25-22 ssd@if.gov.ua 

801 Заступник начальника 

служби у справах дітей 

Попович Віталія 

Василівна 

55-25-22 ssd@if.gov.ua 

808 Начальник відділу з 

питань запобігання 

дитячій бездоглядності 

Юрків Ірина 

Тарасівна 

55-25-22 ssd@if.gov.ua 

812 Головний спеціаліст 

відділу  

Вістовська 

Роксолана Ігорівна 

55-25-22 ssd@if.gov.u 

 запобігання дитячій 

бездоглядності 
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Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради. 

До складу служби входять відділи: 

- з питань опіки тапіклування; 

- з питань соціально-правового захистудітей; 

- з організаційно-профілактичної роботи такомунікації. 

Склад і чисельність працівників служби затверджується сесією міської 

ради відповідно до чинного законодавства. 
Служба утримується за рахунок міського бюджету. 

76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 (каб.802, 807, 

815, 817) 

Начальник служби - Рохман Ірина Василівна (каб. 815), 

тел./факс55-20-85 

Заступник начальника служби - Дутчак Ірина Вацлавівна (каб. 

807), тел.55-19-40 
Електронна адреса: ssn1.mvk.if@gmail.com 

Facebook сторінка: https://www.facebook.com/Служба-дітей-ІФ-

1061028010672171 

 

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги. 

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально- 

педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, 

інформаційних  і   юридичних   послуг   сім'ям,   дітям   та   молоді.   

Центр утворюється, реорганізується та ліквідується міською радою і 

належить до сфери управління структурного підрозділу міського 

виконавчого комітету міської ради у сфері соціальнихпослуг. 

 

76006, м.Івано-Франківськвул.В.Симоненка, 3Б, тел.77-20-62,77- 

20-60, 71-20-70, 71-20-44, факс 77-20- 82 

Директор МЦСССДМ: Дикун Леся Дмитрівна, тел. 77-20-28 

Електронна адреса: soc.misto@i.ua 

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, графіку прийому громадян 
пн. – чт. 800 - 1715 

пт. – 830 -1600 

обідня перерва 1230 - 1300 

Прийом громадян головою комітету: щопонеділка з 14.00 год. 

(вул.В.Симоненка, 3Б) 
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Департаментом соціальної політики виконокму Івано-Франківської 

міської ради 

постійно здійснюються заходи щодо соціального забезпечення та 

соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких 
непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, 

багатодітних матерів, а також малозабезпечених сімей з дітьми, 

інших соціально незахищених громадян, які потребують 

допомоги і соціальної підтримки з боку держави. 

76000, м. Івано-Франківськ, вул. М.Грушевського, 29 
Директор департаменту – Семанюк Василь Миколайович 

(каб. 11), тел. 55-20-83; 

Перший заступник директора – Зелик Руслан Богданович (каб. 

13), тел. 55-20-83, 75-11-62; 

Заступник директора – Пелікан Ніна Миколаївна (каб. 13), 

тел.75-11-62; 

Заступник директора – Кузюк Надія Миколаївна (каб.13), тел. 

75-11-62; 

Заступник директора – Жишото Оксана Тадеушівна (вул. 

Військових ветеранів, 10 а, каб.23), тел. 55-26-96; 

Електронна адреса: departament_soc@ukr.net 
 

Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживанняДиректор Центру - Зваричук 

Леся Іванівна Роб. тел. 75-28-73 
Графік роботи 

ПН – ЧТ: 900 – 1815 год., 

обідня перерва: 1300 – 14 00 год. 

ПТ: 900 – 1700 год., 

обідня перерва: 1300 – 14 00 год. 

Вихідні дні: субота, неділя. 

E-mail: kluby17@ukr.net 

Веб-сайт: www.kluby.if.ua 

Адреси клубів та режим роботи 
 

Ювенальна превенція УПД ГУНП в Івано-Франківській області 
 

Керівниця АллаБойчук 

Телеф.: (0342)79-03-23, 

 0980155424 

mailto:departament_soc@ukr.net
mailto:kluby17@ukr.net
http://www.kluby.if.ua/
http://www.mvk.if.ua/uploads/files/mcssd200213-1.pdf

