
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
Від 24.06.2020 № 308рг 

               м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу комітету забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю, маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури при Покровській міській раді в новій редакції 

 

 У зв’язку з перерозподілом обов’язків між керуючим складом та членами 

комітету забезпечення доступності, з метою виконання Закону України від 21.03.1991 

№ 875-ХІІ  «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,                    

Указу Президента України  № 553/2016 від 13.12.2016 «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», -  

  

1. Затвердити новий склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури при Покровській міській раді в новій редакції (додається). 

2. Розпорядження міського голови від 15.05.2020 № 248 рг «Про затвердження 

складу комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю, маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при 

Покровській міській раді в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.  

 

 

В.п. міського голови       О. Требушкін 

 

 

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

        розпорядженням міського голови 
Від 24.06.2020 № 308рг 

 

Склад 

комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Покровській 

міській раді 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

керуючий справами 

виконкому міської ради,  

голова комітету доступності 

 

Байрамшин  

Віталій Євгенович 

 

заступник голови громадської 

організації «Спортивна оздоровча 

реабілітація інвалідів «Прогрес», 

співголова комітету (за згодою) 

 

Барановська  

Надія Юріївна 

в.о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

міської ради, заступник голови  

комітету  

 

Касьянова  

Олена Володимирівна 

завідувач сектору державного 

архітектурно-будівельного контролю 

відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин міської ради, 

секретар комітету 

Члени комітету:  

Антонов  

Віктор Васильович 

 

голова міської організації «Союз-

Чорнобиль України» (за згодою) 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голощапова  

Валентина Феодосіївна 

 

голова міської організації ветеранів  

(за згодою) 

Деревенець 

Віталий Григорович 

 

член громадської організації СОГУ 

«АРІС»(за згодою) 

Ільзіт  

Віктор Станіславович 

голова громадської організації 

«Срібний дзвін» (за згодою) 

 

Коваленко  

Наталя Валентинівна 

 

член громадської організації СОГУ 

«АРІС»(за згодою) 



Лук’янова  

Світлана Володимирівна 

 член громадської організації 

«Спортивна оздоровча реабілітація 

інвалідів «Прогрес»(за згодою) 

 

Масюк 

Микола Віталійович 

член громадської організації 

«Спортивна оздоровча реабілітація 

інвалідів «Прогрес»(за згодою) 

 

Міхін  

Станислав Михайлович 

голова ТО УТОС (за згодою) 

 

Моденко  

Алла Юріївна 

 

начальник комунальної установи 

«Покровський координаційний комітет 

самоорганізації населення» 

 

Пузіков 

Сергій Олексійович 

 

голова міської спілки шахтарів-

інвалідів (за згодою) 

 

Романець  

Ірина Пімонівна  

 

голова ТО УТОГ (за згодою) 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

начальник КП «Управління міського 

господарства» 

 

Луганський 

Андрій Олександрович 

 

директор ПП «Керуюча компанія 

«Комфорт» (за згодою) 

 

Чайка  

Валентина Андріївна 

 

голова громадської організації СОГУ 

«АРІС» (за згодою) 

 

Четверик  

Тетяна Сергіївна 

 

голова міського товариства інвалідів 

міста Покровська (за згодою) 

 

Юзипович  

Олена Володимирівна 

 

начальник житлово-комунального 

відділу міської ради 
  

 

Керуючий справами 

виконкому ради        А. Жук 

 

 

 


