
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

22 червня 2022 року   № 120 
 

Про затвердження комітету забезпечення 

доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури Лубенської територіальної 

громади у новому складі 

 

 

У звʼязку із кадровими змінами, керуючись ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

вирішив: 

1. Затвердити комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю 

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

транспортної інфраструктури Лубенської територіальної громади у новому 

складі (додається). 

2. Склад комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

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

транспортної інфраструктури Лубенської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23 

лютого 2021 р. № 21 «Про затвердження комісій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 

положень про комісії» (додаток 2) вважати таким, що втратив чинність. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

22 червня 2022 р. № 120 

 

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури Лубенської територіальної громади  

 

Соболєв                                                          

Олег Анатолійович                   

- перший заступник Лубенського  міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комітету  

Широконос   

Вікторія Валентинівна 

- голова громадської організації «Особи з                   

 інвалідністю» Лубни. Безмежність», заступник         

голови комітету (за згодою) 

Шмонденко  

Андрій Григорович          

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови комітету 

Радівілова 

Світлана Олександрівна 

- головний спеціаліст сектору містобудівного 

кадастру відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

секретар комітету 

Члени комітету: 

Бугай 

Інна Миколаївна 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Пивовар 

Олексій Дмитрович  

- голова ради Відокремленого підрозділу 

Організації ветеранів України у Лубенській 

територіальній громаді  (за згодою) 

Погребняк 

Оксана Анатоліївна 

- директор Лубенського міського центру 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

Шостак 

Олексій Михайлович 

- голова правління ТВГІО УТОС м. Лубни                                                           

(за згодою) 

Шабля 

Леонід Іванович 

- голова громадської організації «Лубенська 

районна спілка ветеранів антитерористичної 

операції» (за згодою) 

Щербак 

Віктор Олексійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Ярмола 

Наталія Василівна 

- бухгалтер УВП УТОГ (за згодою) 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради                                           Юлія БІЛОКІНЬ 


