
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.12.2015       Ужгород               № 419 
 

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

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 
18.12.2007 року № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року 
№ 784 «Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна 
Україна», з метою соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, у зв’язку з кадровими змінами виконком  міської ради 
ВИРІШИВ : 
 

1. Затвердити комітет із забезпечення доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури у новому складі  згідно з додатком. 

2. Додаток 1 до рішення виконкому 18.06.2014 № 206 визнати таким, що 
втратив чинність. 

3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О.П. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 
                                                                                   
 
                                                                               



    Додаток  
        до рішення виконкому 

                                                                              ___29.12.15_№_419__                          
 
                                                               

СКЛАД 
комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
 
 
Білак                                            - заступник міського голови, голова комітету 
Олександр Павлович 
 
Івегеш                                          -  в.о. начальника управління містобудування 
Михайло Михайлович                  та  архітектури, заступник голови комітету 
 
Марко                                           - голова товариства інвалідів праці та  
Василина Михайлівна                   дитинства «Оптиміст», заступник  
                                                         голови комітету ( за згодою) 
                                                         
Вакула            - провідний спеціаліст відділу у справах             
Анастасія Михайлівна                 інвалідів та ветеранів управління праці та                  
                                                         соціального захисту населення, секретар   
                                                         комітету 
 
                                              Члени комітету: 
 
Біксей                                          - начальник управління праці та соціального 
Андрій Борисович                        захисту населення 
 
Бобик                                           -  начальник відділу транспорту, державних 
Петро Іванович                              закупівель та зв’язку 
 
Булеца                                         - голова обласної організації УТОГ( за згодою) 
Наталія Сергіївна 
 
Горват                                          - депутат міської ради ( за згодою) 
Мирослав Васильович 
 
Греньо                                           - начальник  відділу по контролю за  
Євген Матвійович                         будівництвом об’єктів № 1 інспекції   
                                                        державного архітектурно-будівельного 

  контролю у Закарпатській області  
  ( за згодою)        
 



Камінська                                     - депутат міської ради ( за згодою) 
Олена Анатоліївна  
 
Лизанець                                      - голова Закарпатського обласного осередку 
Олександр Михайлович               української федерації спорту інвалідів з  
                                                        ураженням опорно-рухового апарату (за 
                                                        згодою)                 
      
Міовканич                                    - голова Ужгородського ТПО УТОС ( за  
Олексій Михайлович                    згодою) 
 
Мунчак                                          - представник велогромади  «НАЙТ РАЙД» 
Віталія Вікторівна                          ( за згодою) 
 
Пайда                                           - начальник відділу санітарії та благоустрою  
Оксана Володимирівна               управління житлово-комунального  

     господарства департаменту міського  
     господарства 

 
Рошкович                                    -  заступник директора МСРЦ «Дорога життя»  
Ірина Юліївна                               ( за згодою) 
 
Стефанишин                                - начальник Ужгородського відділу поліції   
Роман Ігорович                            ГУНП в Закарпатській області ( за згодою) 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                       О. Макара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


