
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

и ' І Г Л і Р / Р  / Біловодськ

Про затвердження нового складу 
комітету забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно- 
транспортної інфраструктур

Керуючись статтями 23, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» від 09.04.1999 року, з метою соціального захисту осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та у зв’язку з кадровими змінами, 
зобов’язую:

1. Затвердити новий склад комітету забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших мапомобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктур (додається).

2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 25.02.2009 року 
№ 58 вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Муратова В.О.

Голова районної 
державної адміністрації А.ГРАЧОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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СКЛАД
комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

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

-  перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова комітету

-  керівник апарату райдержадміністрації, 
заступник голови комітету

-  начальник відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації, головний архітектор району 
заступник голови комітету

-  заступник начальника -  начальник відділу 
загальної та організаційної роботи управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, секретар комітету

Муратов Вадим 
Олександрович

Будовська Наталія 
Вікторівна

Дяченко Ольга 
Расулівна

Луганська Тетяна 
Миколаївна

Члени комітету:

Кузніченко Світлана 
Олександрівна

начальник управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації

Тертичний Микола 
Олексійович

заступник голови Біловодської селищної ради (за 
згодою)

Мажула Віталій 
Вікторович

начальник відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Біловодської селищної ради (за згодою)

Негода Валентина 
Іванівна

-  голова громадської організації «Біловодська районна 
організація ветеранів України» (за згодою)



Заремба Тетяна 
Вікторівна

Греков Дмитро 
Валерійович

Керівник апарату

-  начальник відділу соціального захисту населення 
виконавчого комітету Біловодської селищної ради 
(за згодою)

-  головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації

райдержадміністрації Н. БУДОВСЬКА


