
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 01 листопада 2016 року                                                                №  121 
 
 
Про утворення робочої групи 
з питань підготовки проекту 
Положення про громадський бюджет 
міста Кропивницького 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 13 Закону України “Про 
статус депутатів місцевих рад”, п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи колективне депутатське звернення 
міжфракційного депутатського об'єднання жінок Кіровоградської міської 
ради VII скликання “Рівні можливості” від 23 вересня 2016 року № 6, з метою 
впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу 
коштів міського бюджету міста Кропивницького та розвитку демократичного 
процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів: 

 
1. Утворити робочу групу з питання підготовки проекту Положення про 

громадський бюджет міста Кропивницького та затвердити її склад згідно із 
додатком. 

2. До роботи робочої групи залучати представників інших управлінь та 
відділів міської ради, депутатів міської ради та представників громадських 
організацій, зацікавлених у розробці основних положень та принципів 
громадського бюджету в місті Кропивницькому. 

3. Доручити робочій групі розробити проект Положення про 
громадський бюджет міста Кропивницького та внести його на громадське 
обговорення, а також на розгляд та затвердження міською радою. 

4. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів від 
кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась 
порівну, вирішальним є голос головуючого. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Мосіна О. В. та секретаря міської ради Табалова А. О. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. Райкович 
 
 
Запорожан 24 08 85 
 



                                                                       Додаток 
       до розпорядження міського голови 
       01 листопада 2016  
       № 121 
 

С К Л А Д 
робочої групи з питання підготовки проекту 

Положення про громадський бюджет міста Кропивницького 
 

Голова робочої групи 
 

Мосін 
Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови робочої групи 

 

Табалов 
Андрій Олександрович 

- секретар міської ради 

 
Секретар робочої групи 

 

Запорожан  
Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики 

 
Члени робочої групи: 

  
Бойко 
Сергій Вікторович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

Бочкова 
Любов Тимофіївна 
 

- начальник фінансового управління 

Величко 
Олександр Григорович 
 

- голова Громадської ради при виконавчому 
комітеті Кіровоградської міської ради (за 
згодою) 
 

Волков 
Ігор Вікторович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 
з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного 
розвитку (за згодою) 
 

Горбовський 
Сергій Володимирович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

Дуднік  
Інга В'ячеславівна 
 

- керівник громадської організації “Територія 
успіху” (за згодою) 
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Капітонов  
Сергій Іванович 

- депутат міської ради (за згодою) 
 
 

Краснокутський 
Олег Володимирович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 
 

Ніжнікова 
Анна Олександрівна 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Полячок 
Олександр Іванович 
 

- керівник громадської організації “Об'єднання 
поляків Кіровоградщини “Полонія” імені 
Кароля Шимановського” (за згодою) 
 

Пузакова 
Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління-начальник 
відділу соціально-трудових відносин 
управління економіки 
 

Сінченко  
Дмитро Володимирович 
 

- керівник громадської організації “Асоціація 
Політичних Наук” (за згодою) 
 

Смаглюк 
Марина Олександрівна 
 

- начальник юридичного управління 

Смірнов 
Володимир Олександрович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Цертій 
Олександр Миколайович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Шамардіна 
Катерина Олексіївна 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Шишко 
Олександр Миколайович 
 

- головний спеціаліст з питань запобігання і 
виявлення корупції та взаємодії з 
правоохоронними та контролюючими 
органами 
 

Шубіна 
Людмила Володимирівна 
 

- керівник міського благодійного фонду “Ми 
разом” (за згодою) 

Яремчук 
Валентина Сергіївна 

- депутат міської ради (за згодою) 

 
Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики                         С. Запорожан 


