
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

15  .  02  .  2022                                         м. Мелітополь                                               № 28

Про  створення  районного  комітету  забезпечення  доступності  осіб  з 
інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп  населення  до  об’єктів 
соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  та  затвердження 
його складу

Керуючись  статтями  6,  23,  39  Закону  України  «Про  місцеві  державні 
адміністрації»,  відповідно до Указу Президента України від 13.12.2016 № 553 
«Про  заходи,  спрямовані  на  забезпечення  додержання  прав  осіб  з 
інвалідністю»,  на  виконання  спільного  наказу  Міністерства  будівництва, 
архітектури  та  житлово-комунального  господарства  України,  Міністерства 
праці  та  соціальної  політики  України  від  08.09.2006  № 300/339  «Про 
затвердження  Типового  положення  про  комітети  забезпечення  доступності 
інвалідів  та  інших  маломобільних  груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та 
інженерно-транспортної інфраструктури», на виконання розпорядження голови 
Запорізької  обласної  державної  адміністрації  від  10.02.2022  №  60  «Про 
створення  комітету  забезпечення  доступності  осіб  з  інвалідністю  та  інших 
маломобільних  груп   населення  до  об'єктів  соціальної  та  інженерно-
транспортної  інфраструктури  та  затвердження  його  складу»,  з  метою 
додержання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, згідно із вимогами 
Конвенції  про  права  осіб  з  інвалідністю  від  13.12.2006,  на  території 
Мелітопольського району,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити  районний  комітет  забезпечення  доступності  осіб  з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної  інфраструктури  (далі  –  комітет)  та  затвердити  його 
склад, що додається.

2.  Комітет  у  своїй  діяльності  керуватися  Типовим  положенням  про 
комітети  забезпечення  доступності  інвалідів  та  інших  маломобільних  груп 
населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови районної 
державної  адміністрації  від  31.01.2008  № 92  «Про  створення  районного 



комітету  забезпечення  доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об`єктів  соціальної сфери».

4.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на  першого 
заступника голови районної державної адміністрації Андрія Фесика.

Голова                                                                                          Ігор СУДАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної 
адміністрації

від 15.02.2022 №28    

СКЛАД 
районного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

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

ФЕСИК
Андрій Валерійович 

перший  заступник  голови  районної  державної 
адміністрації, голова комітету

ПОТІХА
Олександр Анатолійович

начальник  відділу  містобудування  та  архітектури 
районної державної адміністрації, заступник голови 
комітету

ТАРАН
Ольга Володимирівна

головний  спеціаліст  відділу  містобудування  та 
архітектури  районної  державної  адміністрації, 
заступник голови комітету 

Члени комітету

АЛЕКСЄЄВА
Світлана Олександрівна

 голова  правління  громадської  організації  
 «Центр «Побратим» (за згодою)

ДИРІН
Артем Валерійович

начальник  управління  соціального  захисту 
населення районної державної адміністрації

ПОПОВА
Олена Борисівна

голова  Мелітопольського  районного  товариства 
інвалідів «Джерело» (за згодою)

СЕЛЕЗНЬОВА
Тамара Дмитрівна

голова  Мелітопольської  районної  організації 
ветеранів війни, праці та дітей війни (за згодою)

СМЕТАНІНА
Вікторія Василівна

начальник  відділу  житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та екології районної 
державної адміністрації

ФАТЄЄВА
Наталія Геннадіївна

начальник  відділу  освіти,  охорони  здоров’я, 
культури  та  спорту  районної  державної 
адміністрації

Начальник відділу містобудування та 
архітектури, головний архітектор району                          Олександр ПОТІХА 


