
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від  30 листопада 2021 року      № 194 

 

Про проведення громадських  

слухань щодо проєкту бюджету 

Кропивницької міської територіальної 

громади на 2022 рік 
 

Відповідно до статей 140, 143 та 144 Конституції України,                         

статті 7 Бюджетного кодексу України, статей 13, 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Статуту територіальної громади міста 

Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради від 31 січня 2019 року 

№ 2303, Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

міської ради від 27 серпня 2019 № 2752 зі змінами, з метою врахування думки 

міської територіальної громади: 

 

1. Провести громадські слухання щодо проєкту бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік 09 грудня 2021 року о 14:00 в  

кімнаті 426 Кропивницької міської ради за адресою: м. Кропивницький, 

вул.Велика Перспективна, буд. 41 (з дотриманням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів в умовах карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2). 

 

2. На громадські слухання запрошуються члени Кропивницької міської 

територіальної громади, депутати Кропивницької міської ради, керівники 

виконавчих органів Кропивницької міської ради. 

 

3. Створити організаційний комітет з підготовки громадських слухань 

стосовно проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

2022 рік у складі згідно з додатком (далі – організаційний комітет). 

 

4. Організаційному комітету здійснити заходи з підготовки та проведення 

цих громадських слухань. 
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5. Управлінню інформаційних технологій Кропивницької міської 

ради забезпечити оприлюднення розпорядження в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Бочкова 32 17 38 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
30 листопада 2021 року № 194 
 

СКЛАД  
організаційного комітету з підготовки громадських слухань щодо 

проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на  
2022 рік 

 
БІРЕЦЬ                              - 
Дмитро Миколайович 

голова комісії з питань бюджету та податкової 
політики  

 
БОЧКОВА                        - 
Любов Тимофіївна 

 
начальник фінансового управління  

 
ГОЛОВКО                         -  
Олександр Михайлович 
 

 
представник громадської організації 
«Всеукраїнська громадська організація «Варта 
Конституції» 
 

ГОРБЕНКО                       - 
Оксана Анатоліївна  

начальник відділу комунікацій з громадськістю 

 
КАТЕРИНИЧ                    - 

Наталя Миколаївна 

 

 

КОЛЕСНИК                     - 

Ірина Вікторівна 

 
начальник відділу фінансування органів 
управління та інформаційних технологій 
фінансового управління 
 
заступник начальника управління – начальник 
відділу організаційної роботи управління 
діловодства та організаційної роботи 
 

КОЛЮКА                          -  
Олег Сергійович 
 

секретар міської ради 
 
 

ШВЕЦЬ                              - 
Надія Володимирівна 

заступник начальника управління - начальник 
відділу видатків виробничої сфери та 
прогнозування доходів бюджету 
фінансового управління  
 

ШЕРШНЮК                     - 
Артем Анатолійович 
 

начальник відділу правового забезпечення 
юридичного управління 

 
 
 
 
Начальник фінансового управління         Любов БОЧКОВА 


