
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "15" січня 2018 року                                          № 10 
 

м.Кропивницький 

 

№___  

Про створення координаційної ради з 

питань  Громадського бюджету міста  

Кропивницького   

Відповідно до ст. 140, 142 Конституції України, ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Кіровоградської 

міської ради від 04 вересня 2017 року № 1104 «Про затвердження Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції» 

1. Створити  координаційну раду з питань Громадського бюджету міста 

Кропивницького згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження міського голови 

від 17 липня 2017 року № 58 «Про утворення координаційної ради з питань 

Громадського бюджету міста Кропивницького». 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Царан  24 06 24 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

15 січня  2018   
                  № 10 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань Громадського бюджету 

міста Кропивницького 

Голова координаційної ради 
 

Табалов  

Андрій Олександрович  
 

- секретар міської ради  

Заступник голови координаційної ради  

 

Паливода  

Андрій Анатолійович    

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Секретар координаційної ради 

 

Волченко  

Юлія Станіславівна 

- завідувач сектора партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 
 

Члени координаційної ради: 
 

Бойко  

Сергій Вікторович  

- депутат  Міської  ради  міста Кропивницького  

(за згодою) 

 

Величко  

Олександр Григорович  

- голова Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького  

(за згодою) 

 

Вічірко  

Яна Віталіївна  

- член обласної організації Національної спілки 

журналістів України (за згодою) 

 

Дуднік  

Інга В'ячеславівна 

- керівник громадської організації «Територія 

успіху» (за згодою) 

 

Запорожан  

Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики Міської ради міста Кропивницького 

 

Капітонов  

Сергій Іванович  

- депутат  Міської  ради  міста Кропивницького  

(за згодою) 
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Литвиненко  

Світлана Ігорівна  

- член громадської організації «Центр 

медіарозслідувань «Прозоро» (за згодою) 

 

Несвітайлов  

Максим Вячеславович 

- член громадської організації «Молодіжне 

об'єднання «Рідне місто» (за згодою) 

 

Пузакова 

Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління економіки – 

начальник  відділу економічного розвитку та 

регуляторної політики управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Савицький  

Віктор Андрійович  

- директор центру дитячої та юнацької 

творчості «Центр-Юність» (за згодою) 

 

Сінченко  

Максим Володимирович 

- заступник голови громадської організації 

«Озеленення Кропивницький» (за згодою) 

 

Царан  

Світлана Олександрівна 

- головний спеціаліст сектора 

партиципаторного  бюджетування  управління 

економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Шамардіна  

Катерина Олексіївна  

- депутат  Міської  ради  міста Кропивницького  

(за згодою) 

 

Шукрута  

Людмила Володимирівна  

- голова Кіровоградської організації дітей-

інвалідів «Серце матері» (за згодою) 

 

Яремчук  

Валентина Сергіївна 

- депутат  Міської  ради  міста Кропивницького  

(за згодою) 

 
 

 

 

Директор департаменту –  

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                  А. Паливода 
 

 



                                                        УКРАЇНА 

                                     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                      КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 17 липня 2017 року                                                                                 № 58 
 
 

 

 

Про утворення координаційної ради 

з питань Громадського бюджету  

міста Кропивницького 

 
 

Відповідно до ст. 140, 142  Конституції  України,  ст. 42 Закону України 

“Про місцеве   самоврядування  в  Україні”,  на  підставі  рішення  

Кіровоградської міської  ради  від  20  грудня  2016  року №729 “Про  

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького” : 
 

1. Затвердити склад координаційної ради  з питань  Громадського 

бюджету міста Кропивницького згідно з додатком. 
 

2.  Координаційній раді з питань Громадського бюджету міста 

Кропивницького розробити проект нової редакції Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького та організувати 

подальшу діяльність відповідно до нової редакції цього Положення. 
 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В. та секретаря міської ради Табалова А.О.  

 

 

 

Міський голова                                                                                  А. Райкович  

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Запорожан 24 08 85 



                                                                                                     Додаток 

                                                                        до розпорядження міського голови 

                                                                        17 липня 2017                        №58 

 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань  Громадського бюджету 

  міста Кропивницького 

 

Голова координаційної ради 

 

Табалов                                    _            секретар Кіровоградської міської ради 

Андрій Олександрович 

 

Заступник голови координаційної ради 

 

Паливода                                  _            начальник управління економіки 

Андрій Анатолійович 

 

Секретар координаційної ради 

 

Селіванова                                _             заступник начальника відділу  

Наталія Олександрівна                          економічного розвитку та регуляторної 

                                                                  політики управління економіки 

 

 

Члени координаційної ради: 

 

Бойко 

Сергій Вікторович 

 

- депутат міської ради (за згодою) 

Величко 

Олександр Григорович 

- голова Громадської ради при 

виконавчому комітеті Кіровоградської 

міської ради (за згодою) 

 

Вічірко 

Яна Віталіївна 

 

- член обласної організації Національної 

спілки журналістів України (за згодою) 

 

Дуднік  

Інга В'ячеславівна 

- керівник громадської організації 

“Територія успіху” (за згодою) 

 

Запорожан 

Сергій Віталійович 

 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики  
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Капітонов 

Сергій Іванович 

 

- депутат міської ради (за згодою) 

Ковпак 

Тетяна Миколаївна 

 

- головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки 

 

Литвиненко 

Світлана Ігорівна 

- член громадської організації “Центр 

медіарозслідувань “Прозоро” (за згодою) 

 

Несвітайлов 

Максим Вячеславович 

 

- член громадської організації “Молодіжне 

об'єднання “Рідне місто” (за згодою) 

Пузакова 

Аліна Анатоліївна 

 

- заступник начальника управління- 

начальник відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки 

 

Савицький 

Віктор Андрійович 

 

- директор центру дитячої та юнацької 

творчості “Центр-Юність” (за згодою) 

Сінченко 

Максим Володимирович 

- заступник голови громадської організації 

“Озеленення Кропивницький”  

(за згодою) 

 

Шамардіна 

Катерина Олексіївна 

 

- депутат міської ради (за згодою) 

Шукрута 

Людмила Володимирівна 

 

- голова Кіровоградської організації дітей-

інвалідів “Серце матері” (за згодою) 

Яремчук 

Валентина Сергіївна 

- депутат міської ради (за згодою) 

 

 
 

 

 

Начальник відділу з питань 

внутрішньої політики                                                                     С. Запорожан 

  

 


	СКЛАД
	Міський голова                                                                                  А. Райкович

