
 
 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 01 червня 2020 року                            № 72 

 

 

 

Про затвердження  складу 

Координаційної ради з питань 

громадського бюджету (бюджету  

участі) міста  Кропивницького  

в новій редакції  

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 42 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 05  березня 2020 року № 3154 «Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції»  та розпорядження міського голови від   

11 жовтня 2019 року № 120 «Про координаційну раду з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького, враховуючи кадрові 

зміни в департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

та лист директора ТОВ «Вечірня газета» від 13.03.2020: 

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького в новій редакції згідно з 

додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 11 жовтня 2019 року № 120 «Про затвердження складу 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького в новій редакції». 

 

 
 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Никифоренко 35 61 53  



                                                                   Додаток   

                                                                   до розпорядження міського голови 

                                              11 червня 2020 року № 72 

 

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 

 

НИКИФОРЕНКО 

Оксана Миколаївна 

- завідувач сектора партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  

 
 

Члени Координаційної ради: 

 
 

ВІЧІРКО  

Яна Віталіївна  

- член обласної організації Національної 

спілки журналістів України (за згодою) 

 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 

ДУДНІК  

Інга В'ячеславівна 

- керівник громадської організації 

«Територія успіху» (за згодою) 

 

КАПІТОНОВ  

Сергій Іванович  

- депутат  Міської  ради  міста 

Кропивницького  

КОЗИН  

Аміна Юріївна 

- громадський активіст міста 

Кропивницького  

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИТВИНЕНКО  

Світлана Ігорівна  

 

 

- 

2                                 Продовження додатка 

 

член громадської організації «Центр 

медіарозслідувань «Прозоро» (за згодою) 

 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- в.о. директора департаменту – начальника 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
 

ЛУЗАН  

Леонід Миколайович 

 

-  голова Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницькогогод 
 

НЕСВІТАЙЛОВ  

Максим В’ячеславович 

- голова громадської організації «ДОЗОР 

ПЛЮС» (за згодою) 

 

САВИЦЬКИЙ  

Віктор Андрійович  

- директор центру дитячої та юнацької 

творчості «Центр-Юність» (за згодою) 

 

СЕЛІВАНОВА 

Наталія Олександрівна 

- заступник начальника відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій  

 

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 згодо 

ЯРЕМЧУК  

Валентина Сергіївна 

- депутат  Міської  ради  міста 

Кропивницького  

( згодою) 

 

 

В.о. директора департаменту –  

начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                              Тетяна ЛОМОВА 

                                                                  



     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 11 жовтня 2019 року                                  № 120 

 

 

Про затвердження  складу 

Координаційної ради з питань 

громадського бюджету (бюджету  

участі) міста  Кропивницького  

в новій редакції  

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 42 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення 

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

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції» та розпорядження міського голови від                

03 липня 2019 року № 89 «Про координаційну раду з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького», враховуючи кадрові 

зміни в департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

та лист голови Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради  

міста Кропивницького від 02 вересня 2019 № 80:  

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького в новій редакції згідно з 

додатком. 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 розпорядження 

міського голови від 03 липня 2019 року № 89 «Про координаційну раду з 

питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького» та  

розпорядження міського голови від 06 серпня 2019 року № 97 «Про 

внесення  змін до розпорядження міського голови від 03 липня 2019 року   

№ 89 «Про координаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету 

участі) міста Кропивницького». 

 

 
 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Оксана Никифоренко 24 13 26 



                                                                   Додаток   

                                                                   до розпорядження міського голови 

                                                                  від «___»________2019 року № ___ 

 

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 

 

НИКИФОРЕНКО 

Оксана Миколаївна 

- головний спеціаліст сектора 

партиципаторного бюджетування 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій  

 
 

Члени Координаційної ради: 

 
 

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  

КОЗИН  

Аміна Юріївна 

- Громадський активіст міста 

Кропивницького  

   



 

ЛИТВИНЕНКО  

Світлана Ігорівна  

 

- 

2                                 Продовження додатка 

 

член громадської організації «Центр 

медіарозслідувань «Прозоро» (за згодою) 

 

ЛУЗАН  

Леонід Миколайович 

 

-  голова Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста 

Кропивницькогогод 
 

МОРКВА  

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

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  

 

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             Тетяна ЛОМОВА 

 


