
 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від  16.06.2021 № 760     

м. Краматорськ      

 

Про внесення змін до складу комітету 
забезпечення доступності інвалідів та 
інших маломобільних груп населення 
до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури при 
виконавчому  комітеті міської ради, 
затвердженого рішенням виконкому 
міської ради від 17.08.2016 № 535 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших      
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури при виконавчому комітеті міської ради, затвердженого рішенням виконкому 
міської ради від 17.08.2016 № 535, виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради 
від 19.02.2020 № 114 “Про внесення змін до складу комітету забезпечення доступності 
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті міської  ради, затвердженого 
рішенням виконкому міської ради від 17.08.2016 № 535”. 

 

 

 

Міський голова О.В. Гончаренко 

 



  Додаток 

  до рішення виконкому міської ради 

  16.06.2021 № 760     

 

  

 

С К Л А Д 

 

комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури  
при виконавчому комітеті міської ради 

 

Смирнов 

Сергій Володимирович                                               
- заступник міського голови, голова комітету  

 

 

Соболєв  
Костянтин Олександрович                                            

- начальник управління містобудування та архітектури, головний  
архітектор міста, заступник голови комітету 

Фоміна 

Світлана Олександрівна 

- депутат Краматорської міської ради, голова Краматорської 
міської громадської асоціації інвалідів «Форум», заступник 
голови комітету (за згодою) 

Шевчук  
Яна Андріївна 

- головний спеціаліст Служби містобудування та архітектури 
управління містобудування та архітектури, секретар комітету 

Члени комітету: 
 Андрющенко 

Юрій Васильович 

- голова громадської організації «Центр активної реабілітації 
інвалідів-спинальників «Незалежне життя» (за згодою)  

Бахметьєва 

Олена Володимирівна 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства 

Бобровська 

Тетяна Миколаївна 

- член громадської організації жінок-інвалідів Північного Донбасу 
(за згодою) 

Тарасевич  
Олена Сергіївна 

- начальник відділу споживчого ринку, підприємництва та 
регуляторної політики 

Гореславець  
Андрій Миколайович 

- начальник управління з гуманітарних питань 

Заболотний 

Анатолій Григорович 

- член Краматорського учбово-виробничого підприємства УТОС 
(за згодою) 

Гришичева 

Поліна Володимирівна 

- начальник управління праці та соціального захисту населення  

Коньшина 

Марія Фрізанівна 

- член громадської організації жінок-інвалідів Північного Донбасу 
(за згодою) 



Котова 

Світлана Анатоліївна 

- член громадської організації жінок-інвалідів Північного Донбасу 
(за згодою)  

Лютік  
Надія Валеріївна 

- заступник начальник відділу охорони здоров’я 

Дрига 

Олена Олександрівна 

- заступник начальника управління освіти 

Ільченко 

Володимир Григорович 

- начальник управління капітального будівництва та 
перспективного розвитку міста 

Редько 

Роман Валерійович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю 

Саєнко 

Олена Миколаївна 

- начальник фінансового управління 

Скляренко 

Ігор Петрович 

- член Краматорського учбово-виробничого підприємства УТОС 
(за згодою) 

Цариценко 

Андрій Юрійович 

- член Краматорської міської громадської асоціації інвалідів 
«Форум» (за згодою) 

Поламарчук 

Надія Степанівна 

- член комітету доступності (за згодою) 

Шульгіна  

Анжела Володимирівна 

- голова Українського товариства глухих (УТОГ) в 
м. Краматорськ (голова Костянтинівської територіальної 
організації УТОГ) (за згодою) 

Мовчан  
Тетяна Миколаївна 

- член комітету доступності, людина з інвалідністю (за згодою) 

Головенко  
Іван Юрійович 

- член комітету доступності, людина з інвалідністю (за згодою) 
 

Литовченко  
Вікторія Олександрівна 

- член комітету доступності, людина з інвалідністю, член 
громадської організації жінок-інвалідів Північного Донбасу (за 
згодою) 

Савченко  

Олена Вячеславівна 

- член комітету доступності, член громадської організації жінок-

інвалідів Північного Донбасу (за згодою) 

 

Примітка: У разі персональних змін у складі Комітету доступності або відсутності 
осіб, які входять до складу, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин особи, які 
виконують їх обов’язки, входять до складу за посадами. 
 

 

 

Керуючий справами І.О. Славинська 

 

 

Начальник управління 

містобудування та архітектури, 
головний архітектор К.О. Соболєв 

 


