
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  23.01.2018            №  1 

 

Про затвердження складу комітету 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури при міській раді 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами та з метою забезпечення виконання спільного наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і 

Міністерства праці та соціальної політики України від 8 вересня 2006 року № 300/339 « Про 

затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та 

інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктур», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

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

інфраструктури при міській раді (додається). 

2.  П. 2 рішення виконкому від 22.10.2015 р. № 185  «Про комітет забезпечення 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при міській раді» вважати 

таким , що втратив чинність. 

3. Рішення виконавчого комітету від 28.04.2016 № 78 «Про внесення змін в склад 

комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур при 

міській раді» вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю. 

4. Контроль даного рішення покласти на першого заступника міського голови В. 

Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Роксолана Джура 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого 

комітету міської ради 

від 23.01.2018 № 1 

 

 

СКЛАД 

комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міській раді 

 

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; 

Оршуляк М.В. – директор центру соціально- психологічної реабілітації для дітей та 

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

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

послуги, пільги, компенсації відділу соціального захисту населення міської ради, секретар 

комітету; 

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

комунального майна міської ради; 

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

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

Томин І.С.- начальник відділу освіти і науки міської ради; 

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

ради; 

Козар М.С. – начальник відділу у справах молоді і спорту міської ради; 

Савчин О.М. – заступник головного лікаря Ко «Бурштинська центральна міська 

лікарня»; 

Лукаш В.О. – головний інженер КП «Житловик».    

 

 

 

 

 

 

 

 


