
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  03 липня  2019 року                                        № 89 
 

 

Про Координаційну раду з питань  

громадського бюджету (бюджету 

участі) міста  Кропивницького   

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 42 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на підставі рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2455 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції»:  

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького, що додається. 

 

2. Затвердити склад Координаційної ради з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) міста Кропивницького згідно з додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження міського 

голови від 15 січня 2018 року № 10 «Про створення координаційної ради з 

питань Громадського бюджету міста Кропивницького». 

 

 

 

Міський голова                                                                                А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Царан 24 13 26 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              розпорядженням міського голови 

     від  03 липня 2019  року  № 89 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду  

з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького  

 

1. Загальні положення 

1.1. Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету 

участі) міста Кропивницького – створений розпорядженням міського голови 

постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, 

координують виконання основних заходів щодо впровадження та 

функціонування громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Кропивницькому, визначених цим Положенням (далі – Координаційна рада). 

1.2. Координаційна рада діє відповідно до чинного законодавства 

України, розпоряджень міського голови, Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) м. Кропивницького та даного Положення. 

1.3. Члени Координаційної ради виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. 

 

2. Порядок утворення Координаційної ради 

2.1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та членів ради. 

2.2. Кількісний склад Координаційної ради становить не менше 14 осіб.  

До складу Координаційної ради можуть входити представники 

виконавчих органів міської ради, представники громадськості,  депутатського 

корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти.  

2.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується 

розпорядженням міського голови. 
 

3. Завдання Координаційної ради 

3.1.  Здійснення супроводу всіх етапів громадського бюджету.  

 3.2. Затвердження календарного плану щодо проведення конкурсу в 

рамках громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького та 

визначення термінів голосування. 

 3.3. Здійснення організації проведення аналізу поданих проектів, 

ухвалення висновків. 

3.4. Визначення та затвердження проектів, допущених до голосування. 

3.5. Затвердження графіка голосування за проекти громадського бюджету. 

3.6. Здійснення проміжкового підрахунку голосів за проекти. 
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3.7. Підрахунок голосів в електронному та паперовому вигляді та 

встановлення результатів голосування. 

3.8. Затвердження рейтингу проектів та визначення переліку проектів, 

рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету міста 

Кропивницького. 

3.9. Розгляд апеляцій та вирішення спірних ситуацій, що виникають в 

процесі громадського бюджету. 

3.10. Розгляд звітів про стан реалізації проектів, що впроваджуються в 

рамках конкурсу громадського бюджету, та надання рекомендацій виконавцям. 

3.11. Здійснення контролю за дотриманням рівних умов для членів 

територіальної громади міста Кропивницького на всіх етапах конкурсу 

громадського бюджету. 

   3.12. Подання пропозицій щодо змін до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) м. Кропивницького. 

3.13. Аналіз етапів конкурсу громадського бюджету з метою надання на 

розгляд міської ради пропозицій щодо удосконалення механізму бюджету 

участі.  

4. Права Координаційної ради 

  Для виконання завдань, визначених цим Положенням, Координаційна 

рада має право: 

4.1. Отримувати інформацію від виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького та запрошувати їх представників на засідання в рамках 

реалізації проектів громадського бюджету.  

4.2. Спільно з департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій організовувати голосування за проекти. 

4.3. Заслуховувати  авторів  проектів  під  час  розгляду проектів, що були 

позитивно  чи  негативно оцінені, та отримувати від них додаткову інформацію. 

 4.4. Заслуховувати керівників виконавчих органів, відповідальних за 

реалізацію проектів-переможців. 

4.5. Рекомендувати авторам коригувати чи об'єднувати проекти. 

4.6. Подавати рекомендації щодо перерозподілу коштів. 
 

5. Регламент Координаційної ради 

5.1. Формою роботи Координаційної ради є її засідання, які відбуваються 

за потреби. Скликаються засідання за ініціативи голови Координаційної ради 

або його заступника.  

5.2. Засідання Координаційної ради є публічними та відкритими, 

транслюються на офіційному веб-сайті міської ради. 

5.3. Рішення, рекомендації, висновки та протоколи ухвалюються простою 

більшістю голосів від загального складу Координаційної ради. У разі рівного 

розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради є вирішальним. 

5.4. Якщо член Координаційної ради тричі підряд без поважних причин  

не   відвідав   засідання,  члени  Координаційної   ради   мають   право  надавати 
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пропозиції міському голові щодо виключення його зі складу Координаційної 

ради. 

5.5. Координаційна рада може приймати рішення, висновки та 

рекомендації. 

5.6. Усі спірні питання, що виникають протягом голосування, 

вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого 

голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови 

Координаційної ради є вирішальним.  

5.7. Зміни до цього Положення вносяться розпорядженням міського 

голови. 

 5.8. Рішення, ухвалені на засіданні Координаційної ради, оформлюються 

протоколом. 

 

 

В.о. директора департаменту –  

начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                   Т.ЛОМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток   

                                                                    до розпорядження міського голови 

                                               від 03 липня 2019 року № 89 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань Громадського бюджету 

(бюджету участі) міста Кропивницького 

Голова Координаційної ради 
 

ТАБАЛОВ  

Андрій Олександрович  
 

- секретар міської ради  

Заступник голови Координаційної ради  

 

ПАЛИВОДА  

Андрій Анатолійович    

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
 

Секретар Координаційної ради 

 

ЦАРАН  

Світлана Олександрівна 

- завідувач сектора партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького 

 
 

Члени Координаційної ради: 

 
 

ВЕЛИЧКО  

Олександр Григорович  

- член Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького  

 

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 

- головний редактор ТОВ «Вечірня газета»   

 

 

КАПІТОНОВ  

Сергій Іванович  

- депутат  Міської  ради  міста Кропивницького  

 

 

     



 2                                 Продовження додатка 

 
 

КОЗИН  

Аміна Юріївна 

 

- член Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького 

ЛИТВИНЕНКО  

Світлана Ігорівна  

- член громадської організації «Центр 

медіарозслідувань «Прозоро» (за згодою) 

 

МОРКВА  

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

НЕСВІТАЙЛОВ  

Максим Вячеславович 

- голова громадської організації «ДОЗОР 

ПЛЮС» (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) 

 

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) 

 
 

 

 

В.о. директора департаменту –  

начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                   Т.ЛОМОВА 


