
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14.10.2022 № 397 
 

Про внесення змін до складу мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, при Пирятинському центрі надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради 

 

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, законів України ,,Про запобігання та протидію 

домашньому насильству“, ,,Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок    і     чоловіків“, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

22 серпня 2018 року № 654 ,,Про затвердження Типового положення про 

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі“, з метою 

надання соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від 

домашнього насильства, зокрема соціальних послуг з консультування, 

кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх 

потреб, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

внести зміни до складу мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, при Пирятинському центрі надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради від 15.04.2021 № 206 ,,Про створення 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, при 

Пирятинському центрі надання соціальних послуг Пирятинської міської ради“, 

виклавши його у новій редакції (додається). 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій СІМОНОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

Пирятинської міської ради 

14.10.2022 № 397 

 

 

Склад 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які  

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою  

статі, при Пирятинському центрі надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради  

 

Медведенко 

Тетяна Леонідівна 

- завідувач денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі 

Пирятинського центру надання 

соціальних послуг Пирятинської міської 

ради, керівник мобільної бригади 

 

Члени мобільної бригади: 

 

Педченко 

Наталія Вікторівна 

- психолог денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі 

Пирятинського центру надання 

соціальних послуг Пирятинської міської 

ради (за згодою) 

   

Поїденчук  

Руслан Миколайович 

 

- психолог Пирятинського центру надання 

соціальних послуг Пирятинської міської 

ради (за згодою) 

 

Юрченко Людмила 

Григорівна 

- фахівець із соціальної роботи відділення 

соціального супроводу осіб/сімей, які 

перебувають в складних життєвих 

обставинах Пирятинського центру 

надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради (за згодою) 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                            Ірина КОЗІН 


