
Станом на 14.02.2019 

 

СКЛАД 

обласного комітету забезпечення доступності 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури 

 

 

Сергієнко  

Сергій Федорович 

заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова комітету; 

Дмитрюк 

Олександр Іванович  

начальник Управління містобудування та 

архітектури обласної державної адміністрації, 

заступник голови комітету; 

Соболев  

Дмитро Віталійович 

голова ради громадської організації «Центр 

медико-соціальної і фізичної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку 

«ІНТЕГРАЦІЯ», заступник голови комітету (за 

згодою); 

Усенко 

Ліана Вячеславівна 

головний спеціаліст відділу територіального 

планування та охорони пам’яток архітектури 

Управління містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації, секретар 

комітету; 

  

Андрєєва  

Тетяна Олександрівна 

начальник Управління Державної архітектурно-

будівельної інспекції у Чернігівській області (за 

згодою); 

Біленко 

Вікторія Григорівна 

начальник відділу у справах осіб з інвалідністю 

управління соціального захисту населення 

Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації; 

Борсук  

Лідія Іванівна 

заступник директора Департаменту житлово-

комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу обласної державної 

адміністрації - начальник управління 

економічного моніторингу, тарифної політики, 

благоустрою та житлового господарства;  

Бурий  

Андрій Петрович 

особа з інвалідністю І групи внаслідок 

загального захворювання (за згодою); 

Гоцало 

Максим Вікторович 

голова правління Чернігівської обласної 

організації УТОС (за згодою); 

Гребень   заступник начальника Управління архітектури 



Петро Миколайович та містобудування Чернігівської міської ради 

(за згодою); 

Гусак 

Регіна Вікторівна 

директор Комунального закладу «Чернігівський 

навчально-реабілітаційний центр № 2» (за 

згодою); 

Єфімов  

Віктор Олександрович 

заступник директора Чернігівської філії 

Центральної служби ДП 

«Укрдержбудекспертиза» (за згодою); 

Ковальчук  

Наталія Михайлівна 

 

заступник начальника Управління капітального 

будівництва обласної державної адміністрації - 

начальник відділу економічного аналізу та 

договорів; 

Куц 

Ярослав Валентинович 

начальник Управління житлово-комунального 

господарства Чернігівської міської ради (за 

згодою); 

Лиман 

Сергій Петрович 

голова Ніжинської міської громадської 

організації «Соломія» (за згодою); 

Лозбень  

Надія Миколаївна 

голова Чернігівської міської благодійної 

організації батьків і дітей-інвалідів з дитинства 

«Логос» (за згодою); 

Любченко 

Надія Вікторівна 

 

член ради громадської організації «Центр 

медико-соціальної і фізичної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку 

«ІНТЕГРАЦІЯ» (за згодою); 

Меженний  

Сергій Олександрович 

заступник директора Департаменту 

економічного розвитку обласної державної 

адміністрації - начальник управління розвитку 

промисловості, транспорту і зв’язку; 

Мирченко  

Любов Василівна 

представник ВСГО «Конфедерація громадських 

організацій інвалідів України» в області (за 

згодою); 

Насурлаєв 

Джіхангір Рустамович 

секретар ради громадської організації  «Центр 

медико-соціальної і фізичної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку 

«ІНТЕГРАЦІЯ» (за згодою); 

Науменко 

Дмитро Петрович 

член громадської організації «МАРТ» (за 

згодою); 

 

 

Падалка  

заступник директора Чернігівського обласного 

відділення Фонду соціального захисту інвалідів 

(за згодою); 



Віктор Борисович 

Проскуріна 

Наталія Павлівна 

голова правління Громадської організації 

«Чернігівська Дія» (за згодою); 

Пулін 

Володимир Олексійович 

заступник начальника Управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації – 

начальник відділу організації медичної 

допомоги та мобілізаційної роботи; 

Рижий  

Олександр Миколайович 

начальник Управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку  

Чернігівської міської ради (за згодою); 

Сивенко  

Лариса Миколаївна 

голова правління Чернігівської обласної 

організації УТОГ (за згодою); 

Тарасенко 

Сергій Васильович 

член ради громадської організації «Центр 

медико-соціальної і фізичної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку 

«ІНТЕГРАЦІЯ» (за згодою); 

Дей  

Ольга Олександрівна 

голова правління громадської організації 

«Голос батьків» (за згодою); 

Ушкевич 

Ігор Валерійович 

голова комітету з питань житлово-

комунального господарства, будівництва та 

архітектури Громадської ради Чернігівської 

обласної державної адміністрації (за згодою); 

 

Федорова  

Світлана Віталіївна 

голова правління Чернігівського міського 

об’єднання інвалідів «Шанс» (за згодою); 

Фрол  

Валентина Андріївна  

голова Чернігівської обласної організації 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» (за згодою); 

Чеботько 

Валентин Миколайович 

директор центру матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітніх закладів 

Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації; 

Шкуріна 

Людмила Григорівна 

начальник Управління державного 

архітектурно-будівельного контролю 

Чернігівської міської ради (за згодою); 

Шурута  

Серій Миколайович 

член ради громадської організації «Центр 

медико-соціальної і фізичної реабілітації 

інвалідів з вадами фізичного розвитку 

«ІНТЕГРАЦІЯ» (за згодою) 

 


