
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.01.2021                                                                                                   №  41-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпо-
рядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 
від 19.11.2007 № 752 

 
 Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо застосування терміна «особа з інвалідністю» 
та похідних від нього», Типового положення про комітети забезпечення 
доступності  інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур, затвердженого наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України від 08.09.2006 № 300/339, у зв’язку з кадровими змінами: 
 1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації від 19.11.2007 № 752 «Про утворення обласного комітету 
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» такі зміни:  
 1) у назві та пунктах 1, 2, 3 розпорядження слово «інвалідів» замінити 
словами «осіб з інвалідністю»; 
 2) у пункті 4 слова та знаки «заступника голови облдержадміністрації 
Деркача В.М.» замінити словами та знаками «заступника голови Сумської 
обласної державної адміністрації Пахольчука С.І.»; 
 3) викласти склад обласного комітету забезпечення доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури у новій редакції (додається); 
 4) викласти Положення про обласний комітет забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у новій редакції 
(додається). 
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 23.05.2017 № 291-ОД «Про внесення змін 
до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  
від 19.11.2007 № 752». 
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 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації Пахольчука С.І.   

 

 

Голова          Василь ХОМА 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

19 листопада 2007 року № 752 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації                    

22 січня 2021 року № 41-ОД)                    

     

 

СКЛАД 

обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та  

інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної  

та інженерно-транспортної інфраструктури 
 

 

 

Пахольчук 

Сергій Іванович 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова обласного 

комітету  

 

Биков 

Володимир Борисович 

– директор Департаменту містобудування та 

архітектури Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови обласного 

комітету 

 

Габ 

Олег Володимирович 

– голова Сумської міської громадської 

організації інвалідів «Рука допомоги», 

заступник голови обласного комітету (за 

згодою) 

 

Єрьоменко  

Олексій Васильович 

– провідний спеціаліст відділу планування та 

забудови території Департаменту місто-

будування та архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар обласного 

комітету 

 

Васенко 

Роман Миколайович 

– виконуючий обов’язки директора Департа-

менту економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Васильєв 

Роман Вікторович 

– начальник Сумського регіонального центру 

фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» (за згодою) 



2 
 

Воловик  
Віталій Миколайович 

– головний інспектор будівельного нагляду 
відділу нагляду за діяльністю уповноважених 
органів з питань архітектури та місто-
будування Управління Державної архітек-
турно-будівельної інспекції у Сумській 
області (за згодою) 
 

Ворожко 
Анатолій Іванович 

– заступник директора Департаменту – 
начальник управління систем життєзабез-
печення та енергоефективності Департаменту 
житлово-комунального господарства та енер-
гоефективності Сумської обласної державної 
адміністрації 
 

Вороновський 
Анатолій Анатолійович 

– голова Сумської обласної організації 
«Українське товариство сліпих» (за згодою) 
 

Гробова 
Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 
 

Ісіпчук 
Наталія Володимирівна  

– головний спеціаліст відділу з питань 
комунікативної політики управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Департаменту культури, 
інформаційної політики та туризму Сумської 
обласної державної адміністрації  
 

Каліновський 
Юрій Васильович 

– начальник служби у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Коваленко 
Віктор Володимирович 

– заступник директора Департаменту –
начальник управління транспорту та зв’язку 
Департаменту розвитку інфраструктури 
Сумської обласної державної адміністрації 
 

Левченко 
Раїса Григорівна 

– начальник відділу технічного нагляду при 
управлінні охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Марченко 
Тетяна Іванівна 

– начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту населення Департаменту 
соціального захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації 
 

Над’ярний 
Сергій Володимирович 
 

– заступник директора Департаменту культури, 
інформаційної політики та туризму Сумської 
обласної державної адміністрації 
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Сасса  

Анатолій Іванович  

– голова громадської організації «Ініціативи 

Слобожанщини» (за згодою) 

 

Слободян 

Володимир Михайлович 

– голова Сумської міської громадської 

організації «Доля» (за згодою) 

 

Тітарєва 

Людмила Сергіївна 

 

– 

 

заступник директора Сумського обласного 

відділення «Фонду соціального захисту 

інвалідів» (за згодою) 

 

Фрунзе 

Людмила Вікторівна 

– регіональний представник Всеукраїнського 

громадського об’єднання «Національна 

Асамблея інвалідів України» у Сумській 

області (за згодою) 

 

Шевчук 

Віктор Володимирович 

– голова Сумської обласної організації 

«Українське товариство глухих» (за згодою) 

 

Шинкарьова 

Тетяна Володимирівна 

– директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Сумській обасті (за згодою) 

 

 

Керівник апарату  

 

 

Ігор КАЛЬЧЕНКО 

Директор Департаменту  

містобудування та архітектури 

 

Володимир БИКОВ 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

19 листопада 2007 року № 752 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

22 січня 2021 року № 41-ОД)                    
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

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

 
 1. Обласний комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури (далі – обласний комітет доступності) є 
консультативно-дорадчим органом, який створений при Сумській  обласній 
державній адміністрації з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням 
на території області безперешкодного доступу до об’єктів соціальної 
інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та 
споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших 
установ і закладів) осіб з інвалідністю і користування дорожньо-тротуарною 
мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.  
 2. Обласний комітет доступності у своїй діяльності керується 
Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної державної 
адміністрації, а також цим Положенням про обласний комітет забезпечення 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – 
Положення). 
 3. Основними завданнями обласного комітету доступності є: 

1) забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності 
житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у 
тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-
видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, 
транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам 
чинних будівельних норм; 

2) надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з 
питань, що належать до його компетенції; 

3) сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп 
населення; 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=254к/96-ВР
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4) розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів 
стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення; 

5) сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у 

сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу. 

 4. Обласний комітет доступності відповідно до покладених на нього 

завдань має право: 

1) залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, 

спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів; 

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 

виконання покладених на нього завдань; 

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників державних 

органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції; 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів; 

5) ініціювати перед органами державної виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать 

до його компетенції; 

6) подавати центральним та місцевим органам державної виконавчої 

влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції. 

 5. Обласний комітет доступності провадить свою діяльність на основі 

взаємодії з органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та 

організаціями усіх форм власності. 

 6. Склад обласного комітету доступності формується з числа 

представників структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, на які покладено повноваження щодо вирішення питань 

будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та 

інформатизації, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, 

праці та соціального захисту населення, служб Укрдержбудекспертизи, 

громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб (за їх бажанням).  

 Члени обласного комітету доступності виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. 

 7. Обласний комітет доступності очолює голова, який за посадою є 

заступником голови обласної державної адміністрації, до компетенції якого 

належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою. 

 Голова обласного комітету доступності здійснює керівництво його 

роботою. 

 Голова обласного комітету доступності має двох заступників, які за 

посадами є: директор Департаменту містобудування та архітектури  Сумської 

обласної державної адміністрації і керівник громадської організації осіб з 

інвалідністю. 
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 Повноваження заступників голови та інших членів обласного комітету 

доступності, порядок його діяльності визначаються регламентом обласного 

комітету доступності, який затверджується його головою. 

 8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за 

рішенням голови обласного комітету доступності (далі – голова), а у разі його 

відсутності – одного із заступників голови. 

 План роботи обласного комітету доступності формується за 

пропозиціями його членів і затверджується його головою. 

 Порядок денний чергового засідання обласного комітету доступності 

формується за пропозиціями його членів. 

 Засідання обласного комітету доступності вважається правоможним, 

якщо на ньому присутні не менше двох третини його членів. 

 Засідання проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови. 

 9. Рішення обласного комітету доступності (у тому числі щодо 

регламенту, плану роботи, порядку денного) вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів обласного 

комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

 Рішення обласного комітету доступності оформляються протоколом, що 

підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім 

членам обласного комітету доступності та відповідним місцевим органам 

виконавчої влади в п’ятиденний строк після проведення засідання для 

врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. 

 Рішення обласного комітету доступності мають рекомендаційний 

характер. 

 10. Члени обласного комітету доступності можуть долучатися до участі в 

нарадах, що проводяться органами державної виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції обласного 

комітету доступності. 

 11. Забезпечення обласного комітету доступності приміщенням, засобами 

зв’язку, створення необхідних умов для роботи обласного комітету доступності 

та проведення його засідань здійснює Департамент містобудування та 

архітектури Сумської обласної державної адміністрації. 

 12. Обласний комітет доступності інформує громадськість про свою 

діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби 

масової інформації, а також з використанням веб-сторінок місцевих органів 

виконавчої влади. 

 

 

Керівник апарату  

 

 

Ігор КАЛЬЧЕНКО 

Директор Департаменту  

містобудування та архітектури 

 

Володимир БИКОВ 

 


