
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 235 

 

 

Про новий склад комітету забезпечення доступності  

інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів  

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

міста при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 
 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 08 травня 2018 року № 15/429 відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 10 жовтня 2017 року № 371 «Про новий склад комітету забезпечення доступності 

інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури міста  при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Бакун О.М. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від  22 травня 2018 р.  № 235 

 

 

Склад 

комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради 

 

Бакун 

Ольга Миколаївна 

- голова комітету, заступник міського голови; 

Швець 

Сергій Сергійович 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- співголова комітету, начальник юридичного управління 

Білоцерківської міської ради; 

 

- заступник голови комітету, начальник відділу державного-

архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської 

ради 

 

Павлова 

Сніжана Володимирівна 

- заступник голови комітету, в.п. начальника управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради; 

 

Чміль 

Олександр Володимирович 

 

- заступник голови комітету, завідувач  виробничо-технічного  

сектору  відділу капітального будівництва Білоцерківської 

міської ради; 
 

Петрова 

Альона Анатоліївна 

 

- секретар комітету, заступник директора – завідуючого 

відділення соціальної реабілітації Білоцерківського центру 

соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-

інвалідів «Шанс». 

 

 

Члени комітету: 

Авдієнко  

Юрій Олексійович 

-голова первинної профспілкової організації Білоцерківського 

учбово-виробничого підприємства Українського товариства 

сліпих (за згодою); 

            

Велігорська 

Тетяна Олександрівна 
 

- начальник управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

Вукс     

Анна Сергіївна                                                           

 

- голова Всеукраїнської громадської організації «ПРОМАМ»  

 (за згодою); 

 

Гейло 

Ігор Вікторович 

 

 

 
 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, науки, культури, мови, прав національних 

меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 

охорони здоров’я, материнства та дитинства (за згодою); 

 

Герасименко 

Надія Петрівна 
 

- голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Спортивний клуб інвалідів «Друге життя» (за згодою); 
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Глазкова 

Людмила Володимирівна 
 

- голова Білоцерківської територіальної первинної організації 

Українського товариства глухих (за згодою); 

Дьяков                                        

Сергій Михайлович 

 

- голова громадської організації «Мета»-спорт для людей з 

інвалідністю (за згодою); 

 

Дмитраш                                                                                                  

Олена Володимирівна 

-голова громадської організації «Лідер власної долі» 

 (за згодою); 

 

Ілляшенко 

Віктор Михайлович 
 

- начальник комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»; 

Карпенко 

Олена Олександрівна 
 

- начальник управління економіки Білоцерківської міської 

ради; 

Карпович 

Ніна Петрівна 
 

- голова правління Білоцерківського міського товариства 

інвалідів «Фенікс» (за згодою); 

Кравець 

Анатолій Васильович  
 

- директор департаменту житлово-комунального господарства 

міської ради; 

Крамаренко 

Володимир Степанович 
 

- інвалід І групи загального захворювання (за згодою); 

 

 

Магдич                                             

Олександр Дмитрович       

-голова громадської організації «Білоцерківський корпус 

добровольців» (за згодою); 

Скоробагатько 

Ніна Григорівна 

-голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Вікторія» (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       С. Постівий 

 


