
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28 липня        

2016 року № 247 п. 1 

25 січня 2018 року Старокостянтинів   № 25 

 

 

У зв'язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, з метою 

впорядкування організації роботи щодо забезпеченості доступності інвалідів та 

інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури, 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 липня 

2016 року № 247 п.1 “Про створення комітету забезпеченості інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури та 

затвердження положення про нього”, виклавши додаток до нього в новій 

редакції (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                      М. Мельничук 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

28 липня 2016 року № 247 п. 1  

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради 25 січня 

2018 року № 25) 

 

 

Склад комітету  

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об'єктів соціальної інфраструктури  

 

Камінська                           

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, голова  комітету; 

Поліщук                                    

Юрій Михайлович  

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови комітету; 

Шахрай  

Надія Олександрівна  

 

- голова територіальної первинної організації 

Українського товариства сліпих, заступник голови 

комітету; 

Владимирська 

Наталія Михайлівна 

 

 

- начальник відділу обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни і праці управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради, секретар комітету; 

Бабко  

Ірина Олександрівна 

 

 

- голова правління громадської організації 

“Старокостянтинівська міськрайонна організація 

людей з інвалідністю «Життя без обмежень» (за 

згодою); 

Ващук                               

Валентина Вікторівна 

 

- головний спеціаліст сектору з питань юридично-

правової роботи управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

Лавренюк                                  

Олена Максимівна  

- заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

Лосенко  

Галина Леонтіївна  

- провідний спеціаліст відділу промисловості, 

житлово-комунального господарства, транспорту 

та зв'язку управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

Слінкіна 

Валентина Костянтинівна  

- голова міського осередку ВГОІ “Союз Чорнобиль 

України” (за згодою); 
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Продовження додатка 

Тарасюк                            

Валентина Яківна  

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради; 

Тащук                                     

Віктор Іванович  

- начальник комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства; 

Хацаюк                                                

Алла Віталіївна  

- перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради.  

 

 

 

Керуючий справами                                                                                      В. Янзюк 


