
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__16.02.2022____                                       

 
 
Про затвердження складу комітету забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради у новій редакції

 
 
З метою виконання п.п.2 п.”б” ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве само
в Україні», керуючись Законом України від 19.12.2017 № 2249
змін до деяких законодавчих актів України”, Наказом Міністерства будівництва, 
архітектури    та   житлово
№ 300/339 “Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення 
доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктур” та ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україн

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно
інфраструктури при виконавчому 
(додається). 
2. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету Лиманської 
міської ради від 17.03.2021 № 106 “Про затвердження 
доступності осіб з інвалідніст
соціальної та інженерно
Лиманської міської ради у новій редакції
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 

Міський голова  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____                                       м. Лиман                                             

Про затвердження складу комітету забезпечення 
інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради у новій редакції 

метою виконання п.п.2 п.”б” ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве само
в Україні», керуючись Законом України від 19.12.2017 № 2249
змін до деяких законодавчих актів України”, Наказом Міністерства будівництва, 
архітектури    та   житлово-комунального   господарства   України   від  08.09.2006 р. 

300/339 “Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення 
доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 

транспортної інфраструктур” та ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради

атвердити склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно
інфраструктури при виконавчому комітеті Лиманської міської ради у новій редакції 

Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету Лиманської 
міської ради від 17.03.2021 № 106 “Про затвердження складу комітету забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради у новій редакції”. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

 
 

      Олександр ЖУРАВЛЬОВ
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                             №__43__ 

метою виконання п.п.2 п.”б” ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись Законом України від 19.12.2017 № 2249-VIII “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України”, Наказом Міністерства будівництва, 

комунального   господарства   України   від  08.09.2006 р. 
300/339 “Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 
транспортної інфраструктур” та ст.40 Закону України «Про місцеве 

і», виконавчий комітет Лиманської міської ради 

атвердити склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

комітеті Лиманської міської ради у новій редакції 

Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення виконавчого комітету Лиманської 
складу комітету забезпечення 

ю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті 

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

Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



 Додаток 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Рішення виконавчого комітету 
  міської ради                         

__16.02.2022______ № ______43______  
 
 
 
 
 

СКЛАД 
комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

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

 
 

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови — голова комітету 

 
Кича Катерина Іванівна 

 
Начальник відділу містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Лиманської міської ради, 
головний архітектор — заступник голови комітету 

 
Малишко Алла Валентинівна 

 
Особа з інвалідністю 2 групи дитинства, голова 
Громадської організації “Людей з інвалідністю 
“Подолання” (за згодою) — заступник голови 
комітету 

 
Загоруйко Інна Вікторівна 

 
Головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради — секретар комітету 

 
Члени ради: 
 

 

Валковський Іван Іванович Особа з інвалідністю 2 групи загального 
захворювання (за згодою) 

Вергун Сергій Іванович Особа з інвалідністю 1 групи трудового каліцтва 
(за згодою) 

Волощенко Тетяна Федорівна Особа з інвалідністю 3 групи загального 
захворювання (за згодою) 

Гамаюнова Юлія Миколаївна Начальник відділу обслуговування громадян № 3 
управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в 
Донецькій області (за згодою) 

 
Катасонова Вікторія Геннадіївна 

 
Особа з інвалідністю 2 групи дитинства (за згодою) 



 
 
 
Мальченко Ганна Вікторівна 
 

2 
Продовження додатку 

 
Начальник Управління соціального захисту 
населення Лиманської міської ради 
 

Мальченко Рустам Ельшадович Особа з інвалідністю 3 групи загального 
захворювання (за згодою) 

 
Мацегора Валерій Анатолійович 
 

 
Директор Комунального підприємства «Лиманська 
служба єдиного замовника» (за згодою) 
 

Середа Тетяна Юріївна Директор Лиманського центру соціальної 
реабілітації дітей — інвалідів (за згодою) 

Удовиченко Катерина Вікторівна Начальник відділу житлово-комунального 
господарства 

 
 
 
 
Начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету  
Лиманської міської ради, 
головний архітектор      Катерина КИЧА 
 
 
  
Керуючий справами виконавчого  
комітету Лиманської міської ради           Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


