
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «30» листопада  2021 р.                    м. Біла Церква                                                                № 864 

 

Про внесення змін до  складу комітету з реалізації 

Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в 

Україні на території Білоцерківської міської територіальної 

громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 24 листопада 2021 року №1754/01-07, відповідно до Конституції 

України, статті 83 Земельного кодексу України, статей 30, 31, 32, 34, 40, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Указу 

Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 01 червня 2005 року 

№900/2005, Указу Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 

сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18 

грудня 2007 року №1228/2007, Указу Президента України «Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03 грудня 2015 року 

№678/2015, Указу Президента України «Про створення умов для подальшого розвитку 

паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» від 30 березня 2018 року № 93/2018 із 

змінами, постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення ради безбар’єрності» від 14 квітня 

2021 року № 443, Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, Типового положення про комітети забезпечення 

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

транспортної інфраструктури, затвердженого спільним наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної 

політики України від 08 вересня 2006 року № 300/339, розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 

2030 року» від 14 квітня 2021 року № 366-р, листа Київської обласної державної адміністрації від 

29 вересня 2021 року № 5365/02/31.02.02-2021, протоколу наради у заступника Київської обласної 

державної адміністрації від 21 вересня 2021 року, рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 26 жовтня 2021 року № 738 «Про затвердження  складу комітету з реалізації 

Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на території Білоцерківської 

міської територіальної громади», протоколу засідання комітету з реалізації Національної стратегії  

із створення безбарʼєрного простору в Україні на території Білоцерківської міської територіальної 

громади від 19 листопада  2021 року №3,  з метою реалізації Національної стратегії із створення  

безбар’єрного простору в Україні, для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Внести зміни до складу комітету з реалізації Національної стратегії із створення 

безбарʼєрного простору в Україні на території Білоцерківської міської територіальної громади при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, та викласти його в наступній редакції згідно з 

додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 26 жовтня 2021 року за №738 «Про затвердження складу комітету з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на території 

Білоцерківської міської територіальної громади». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови               

Усенка О.П.    

Міський голова  Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до проєкту  рішення 

виконавчого комітету 

міської ради від 

_________ №_____ 

 

Склад 

Комітету з реалізації Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

Посада 

1 Усенко 

Олег Петрович 

голова комітету, заступник міського голови; 

2 Кравець  

Анатолій Васильович 

заступник голови комітету, заступник міського голови; 

3 Руденко 

Руслан Анатолійович 

заступник голови комітету, заступник міського голови; 

 

4 Терещенков 

Олександр Сергійович 

заступник голови комітету, начальник управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради; 

5 Миронченко 

Людмила Анатоліївна 

секретар комітету, начальник загального відділу управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комітету: 

6 Беркут  

Марія Василівна 

 

начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення та громадського харчування 

Білоцерківської міської ради; 

7 Бичек 

Роман Валерійович 

 

заступник начальника управління - начальник відділу 

культури і мистецтв управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

8 Василенко 

Людмила Ігорівна 

голова Білоцерківської територіальної організації 

Українського товариства глухих (за згодою); 

9 Велігорська 

Тетяна Олександрівна 

начальник управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

10 Вукс 

Анна Сергіївна 

голова Всеукраїнської громадської організації «ПРОМАМ» 

(за згодою); 

11 Герасименко  

Надія Петрівна 

голова Білоцерківської міської організації «Спортивний клуб 

інвалідів «Друге життя» (за згодою); 

12 Голотюк 

Тетяна Анатоліївна 

депутат Білоцерківської міської ради; 

 

13 Гребенюк Руслан 

Іванович 

начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

14 Данилюк 

Світлана Миколаївна 

голова профкому учбово-виробничого підприємства 

Українського Товариства сліпих (за згодою); 

15 Дмитраш 

Олена Володимирівна 

голова правління громадської організації інвалідів «Лідер 

власної долі» (за згодою); 

16 Дога 

Ірина Пантеліївна 

депутат Білоцерківської міської ради, директор комунальної 

установи Білоцерківської міської ради «Територіальний 

центр надання соціальних послуг ім. Петра Новотні»; 

17 Дорогань 

Володимир Леонідович 

начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

18 Дьяков 

Сергій Михайлович 

голова громадської організації «Спорт для людей з 

інвалідністю, організація любителів регбі «Мета» (за 

згодою); 

 



  Продовження додатка 

19 Карпенко 

Владислав Олегович 

голова Білоцерківської міської організації інвалідів війни, 

Збройних сил та учасників бойових дій(за згодою); 

 

20 Карпович 

Ніна Петрівна 

голова правління Білоцерківського міського товариства 

інвалідів «Фенікс» (за згодою); 

 

22 Клочан 

Віктор Борисович 

головний спеціаліст відділу транспорту і зв’язку 

Білоцерківської міської ради; 

 

23 Коваленко 

Сергій Вікторович 

начальник відділу утримання дорожнього господарства 

управління дорожнього господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

24 Ковтун 

Віталій Олександрович 

головний спеціаліст відділу по прогнозуванню, плануванню 

заходів цивільного захисту та оперативного реагування 

управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

25 Коросько 

Валентина Миколаївна 

заступник начальника управління-начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту управління з питань 

молоді і спорту Білоцерківської міської ради; 

26 Костина 

Альона Анатоліївна 

заступник директора комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс»; 

27 Кух 

Юрій Михайлович 

начальник управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради; 

28 Пархоменко 

Вікторія Миколаївна 

заступник начальника управління містобудування та 

архітектури Білоцерківської міської ради; 

29 Поступайло 

Олег Валерійович 

начальник виробничого відділу управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради; 

30 Скоробагатько  

Ніна Григорівна 

голова Білоцерківської міської організації «Вікторія» (за 

згодою); 

31 Смуток 

Борис Михайлович 

депутат Білоцерківської міської ради; 

 

32 Соловйов 

Богдан Сергійович 

начальник відділу контролю за благоустроєм комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта»; 

33 Турій  

Олег Володимирович 

начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради; 

34 Ярмак 

В’ячеслав Миколайович 

начальник відділу загальної середньої освіти управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради   Анна ОЛІЙНИК 


