
                           У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 
від  03 жовтня  2016 року                                                                         № 110 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження нового складу комітету 
забезпечення доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури в м. Кропивницькому 
 
 Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи п.1 плану організації виконання Указу Президента 
України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання 
актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», у зв’язку з 
кадровими змінами 
 

1. Затвердити новий склад комітету забезпечення  доступності  інвалідів 
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури в м. Кропивницькому згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження міського  
голови від 04 вересня 2015 року № 98 «Про затвердження нового складу 
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в 
м. Кіровограді». 
 
 
 
Міський голова              А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тараненко 24 95 85 
 



 Додаток  
до розпорядження міського голови 

 03 жовтня 2016 
 №  110 

 
СКЛАД 

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

інфраструктури в м. Кропивницькому 
 

Голова комітету 
 

Грабенко   - заступник міського голови з питань 
Олександр   діяльності виконавчих органів ради 
Володимирович 

Заступники голови комітету: 
 

Мездрін   - начальник  управління містобудування 
Вадим Миколайович  та архітектури-головний архітектор міста 
 
Подорожний  - голова обласної організації інвалідів 
Сергій Михайлович  Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 
     організацій інвалідів України» (за згодою) 

 
Секретар комітету 

 
Тараненко   - головний спеціаліст управління 
Ганна Геннадіївна містобудування та архітектури  
  

Члени комітету: 
 

Бершадська - начальник організаційного відділу   
Юлія Іванівна   Кіровоградської об’єднаної організації  

  інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів України»  

 (за згодою)  
 

Бойко Сергій  - депутат міської ради (за згодою) 
Вікторович     

 
Болтян - начальник відділу експертизи проектів філії  
Павло Іванович державного підприємства «Укрдержбуд - 
 експертиза» в Кіровоградській області  
 (за згодою) 
 
Василенко - член громадської організації «Кіровоградське 
Олена Володимирівна обласне об’єднання батьків дітей з особливими  
  потребами і інвалідів» (за згодою) 



 
Вергун - начальник управління розвитку транспорту  
Олександр Сергійович та зв’язку  
 
Вовк - начальник відділу соціальної підтримки 
Юлія Миколаївна населення  
 
Волошинова - головний спеціаліст відділу соціально -  
Тетяна Віталіївна трудових відносин управління економіки 
 
Горбовський - начальник управління по сприянню розвитку 
Сергій Володимирович  торгівлі та побутового обслуговування    
  населення  
 
Демішонкова - заступник начальника управління праці  
Ірина Валентинівна  та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті  
Кіровограді ради  

 
Казанцева - голова правління Кіровоградської  
Ірина Сергіївна  територіально-первинної організації (ТПО) 

УТОС (за згодою) 
 
Кожухар - помічник голови обласної організації 
Олександр інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів 
Володимирович «Союз організацій інвалідів України» 
  (за згодою) 
 
Кухаренко - начальник Головного управління 
Віктор Іванович житлово-комунального господарства  
 
Ксеніч - начальник управління капітального  
Віктор Миколайович будівництва  
 
Мохонько - голова Кіровоградської міської громадської  
Михайло Михайлович організації «Союз Чорнобиль України»  
 (за згодою) 

 
Небесна - начальник організаційного відділу   
Ельміра Вікторівна  Кіровоградської об’єднаної організації

 інвалідів війни і учасників АТО, член  
  Кіровоградської обласної організації інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 
організацій інвалідів України» (за згодою) 

 
 
 
 



Нежевенко - заступник начальника відділу з питань  
Анжела Миколаївна обслуговування інвалідів, ветеранів війни та  

 праці управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Кіровської районної у  
м. Кіровограді ради  

 
Переверзєв - голова Кіровоградської міської організації 
Олександр Дмитрович інвалідів «Сила духу» Всеукраїнської  

 організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України» (за згодою) 
 

Погребняк Андрій - член ради Кіровоградської обласної  
Анатолійович громадської організації матерів дітей-інвалідів та 

інвалідів “Серце матері” (за згодою) 
 
Раєва - в.о. начальника Кіровоградського учбово - 
Валентина Миколаївна виробничого підприємства сліпих Українського 
 товариства сліпих (за згодою)  
 
Сікорська - перекладач-дактилолог Кіровоградського 
Валентина Василівна учбово-виробничого підприємства  
 Українського товариства глухих (за згодою) 
 
Твердохлєбов - член Кіровоградської міської організації 
Олександр Іванович інвалідів «Сила духу» Всеукраїнської  
 організації інвалідів України» (за згодою) 
 
Тушина - заступник директора з кадрів та соціальних 
Антоніна Михайлівна питань Кіровоградського учбово-виробничого 
 підприємства Українського товариства глухих 
 (за згодою) 
 
Чущенко Наталія  - голова ради Кіровоградської обласної  
Олександрівна   громадської організації матерів дітей-інвалідів та 

інвалідів “Серце матері” (за згодою) 
 
Якунін - начальник відділу по роботі із засобами  
Сергій Володимирович масової інформації  
 
 
 
Начальник управління  
містобудування та архітектури - 
головний архітектор міста       В.Мездрін 
 


