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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
18
’’
07
2016 р.

№
249

          Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації № 615 від 28.11.2007р. «Про створення районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктур».


        У зв’язку з кадровими змінами та з метою виконання Доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації А. Гижка від 15.07.2016 року №01.01.-11/4554:
1.  Затвердити  оновлений склад районного комітету забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури(додається).
2. Затвердити план заходів по забезпеченню доступності людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (додається).






Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            С. Мартинюк
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            О. Беседа




                                                                                           Затверджено
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 18.07.2016 року № 249

СКЛАД
районного комітету забезпечення доступності  людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

   1. Беседа  Ольга
       Віталіївна                              - заступник голови райдержадміністрації
   2. Крук Наталія
      Анатоліївна                            -заступник голови районної ради(за  згодою)
   3.Мартинюк Станіслав
      Миколайович                        - начальник управління праці та соціального   
                                                        захисту населення
   4. Гарник Любов
       Григорівна                           -директор територіального центру соціального     
                                                      обслуговування ( надання соціальних послуг)
                                                      Чечельницького району
   5. Кучерявий  Юрій 
       Олексійович                        - головний спеціаліст відділу містобудування
                                                       та архітектури райдержадміністрації
   6. Деменчук Галина
       Василівна                            - начальник відділу освіти Чечельницької   
                                                       райдержадміністрації.
   7  Жмурко Олександр
       Миколайович                     -завідувач сектору містобудування та архітектури   
                                                     Чечельницької райдержадміністрації, 
                                                      головний архітектор району.
   8. Коваль Віктор
      Аврамович                           - головний лікар РЦ ПМСД (за згодою)
   9. Шумило Аліна
       Петрівна                              - начальник відділу культури і туризму 
                                                      Чечельниицької райдержадміністрації.
   10.Бучацька Валентина
        Станіславівна                     - провідний спеціаліст відділу персоніфікованого
                                                       обліку пільгових категорій населення та з         
                                                       питань соціального обслуговування інвалідів,
                                                       ветеранів війни та праці управління праці
                                                       та соціального захисту населення.
   11.Климкович Володимир 
       Євгенійович                         - інвалід загального захворювання ІІ групи  ( за     
                                                       згодою)




