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Про внесення змін в склад комітету  

забезпечення доступності  

інвалідів та інших маломобільних груп  

населення до об’єктів соціальної та  

інженерно-транспортної інфраструктур  

при міській раді 

 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 

комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міській раді, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 22 жовтня 2015 р. № 185, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

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

при міській раді, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22 жовтня 2015 р. № 185, та 

викласти його в такій редакції: 

 

Гулик В. Р.                 – перший заступник міського голови, голова комітету; 

Білоока Т. І.                – завідувач сектору, головний архітектор міста сектору містобудування та 

архітектури міської ради, заступник голови комітету; 

Кец Н. І.                      – директор центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Довір’я», заступник голови комітету; 

Бандура І. І.                – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна міської ради, секретар комітету; 

 

Коцур С. Б.                 – начальник відділу соціального захисту населення міської ради; 

Стецюк С. Г.              – завідувач сектору з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, 

пільги, компенсації відділу соціального захисту населення міської ради; 

Назар М. С.                 – начальник відділу економіки і промисловості міської ради; 

Тварок Н. Б.                – головний спеціаліст відділу освіти і науки міської ради; 

Степась Ю. С.            – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської ради; 

Олексин Г. М.            – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту міської ради; 

Савчин О. М.             – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська лікарня»; 

Матвієнко Г. П.         – заступник директора КП «Житловик». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Роксолана Джура 

 


