
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від "  30  "   листопада   2021 року        № 193 

 

 

Про затвердження нового складу комітету 

забезпечення доступності осіб з інвалідністю  

та інших маломобільних груп населення до  

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури в м. Кропивницькому 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Указ Президента України від 19 травня 2011 року                

№ 588 /2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями», розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21 червня 2016 року                

№ 253-р “Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища 

для осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення  

на 2016-2020 роки “Безбар’єрна Кіровоградщина” зі змінами, внесеними згідно 

з розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                        

від 20 лютого 2018 року № 107-р “Про внесення змін до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 21 червня 2016 року № 253-р”, у зв’язку з 

кадровими змінами: 

 

1. Затвердити  новий  склад  комітету  забезпечення  доступності  осіб  з  

інвалідністю 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 20 грудня 2019 року № 151 «Про затвердження нового 

складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури в м. Кропивницькому». 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Ганна Тараненко 24 95 85 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

« 30 »  листопада  2021 року № 193 

 

СКЛАД 

комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури в м. Кропивницькому 

 

Голова комітету 

 

МОСІН    - заступник міського голови з питань 

Олександр    діяльності виконавчих органів ради 

Володимирович 

Заступники голови комітету: 

 

МАРТИНОВА   - т.в.о. начальника управління  

Ірина Володимирівна   містобудування та архітектури-головного 

      архітектора міста 

 

ПОДОРОЖНІЙ   - голова обласної організації інвалідів  

Сергій Михайлович   Всеукраїнської організації інвалідів «Союз

      організацій інвалідів України» 

 

Секретар комітету 

 

ТАРАНЕНКО   - головний спеціаліст відділу планування 

Ганна Геннадіївна  управління містобудування та архітектури 

  

Члени комітету: 
 

БАЛАКЛЕЄНКО  - член Громадської організації «Об’єднання  

Наталя Леонідівна    родин осіб з інвалідністю «Серце матері»  

 

БІЛОКІНЬ  - начальник управління капітального 

Сергій Валентинович   будівництва 

 

ВОВК  - директор департаменту соціальної політики 

Юлія Миколаївна  

 

ВОЛОШИНОВА  - головний спеціаліст відділу інвестиційної  

Тетяна Віталіївна  діяльності та підприємництва управління 

  економіки департаменту з питань 

  економічного розвитку 

 

КОЗЛОВА  - начальник управління торгівлі та  

Алла Миколаївна   побутового обслуговування населення  

   департаменту з питань економічного  

   розвитку 
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ДЕМІШОНКОВА   - заступник начальника управління  

Ірина Валентинівна   соціального захисту населення   

   Подільського району департаменту  

   соціальної політики 

 

ЖИТНИК  - начальник управління транспорту та зв’язку 

Віктор Петрович  

 

КАЗАНЦЕВА  - голова правління Кіровоградської 

Ірина Сергіївна   територіально-первинної організації (ТПО) 

 УТОС 

 

КОЖУХАР  - помічник голови обласної організації  

Олександр  інвалідів Всеукраїнської організації  

Володимирович  інвалідів «Союз організацій інвалідів  

  України» 

 

КУХАРЕНКО  - начальник Головного управління 

Віктор Іванович  житлово-комунального господарства 

 

МОХОНЬКО  - голова Кропивницької міської ветеранської 

Михайло Михайлович  організації «Союз Чорнобиль України» 

 

НЕБЕСНА  - голова Кіровоградського обласного  

Ельміра Вікторівна  осередку Всеукраїнської громадської 

 організації «Народна академія творчості 

   інвалідів» 

 

НЕЖЕВЕНКО  - заступник начальника відділу з питань 

Анжела Миколаївна  обслуговування осіб з інвалідністю,  

  ветеранів війни та інших категорій   

  населення управління соціального захисту 

  населення Фортечного району   

  департаменту соціальної політики 

 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  - голова громадської організації  

Олександр Дмитрович  «Кропивницька міська організація інвалідів 

  «Сила Духу»  

 

РАЄВА  - заступник директора підприємства    

Валентина Миколаївна  об'єднання громадян “Кропивницьке  

  учбово-виробниче підприємство   

  Українського товариства сліпих” 

 

СКРИПНИЧЕНКО  - в.о. голови громадської організації 

Любов Йосипівна   «Об’єднання батьків дітей з інвалідністю та 

     людей з інвалідністю «Життя без обмежень» 



3 

 

ТВЕРДОХЛЄБОВ  - член громадської організації  

Олександр Іванович  «Кропивницька міська організація інвалідів 

  «Сила Духу» 

 

ШЕЛЕСТ  - експерт будівельний І категорії відділу  

Олексій Станіславович  експертизи проектів філії державного  

  підприємства «Укрдержбуд - експертиза» в 

  Кіровоградській області 

 

ЯКУНІН  - начальник відділу по роботі із засобами 

Сергій Володимирович  масової інформації 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури - 

головного архітектора міста    Ірина МАРТИНОВА 

 


