
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від  27 січня 2021 року                        № 14                                                                     
№______ 

 

 

Про затвердження  складу  

Координаційної ради з питань  

громадського бюджету (бюджету  

участі) міста Кропивницького  

 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 42 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення 

міської ради від 05 березня 2020 року № 3154 «Про затвердження 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького 

в новій редакції» та  пункт 1 розпорядження міського голови від                           

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

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького»:  

 

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького згідно з додатком. 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 01 червня 2020 року № 72 «Про затвердження складу 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького в новій редакції», розпорядження міського голови від                   

10 серпня 2020 року  № 99 «Про внесення  змін до розпорядження міського 

голови від 01 червня 2020 року № 72 «Про затвердження складу 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького в новій редакції» та  розпорядження міського голови 

від10 вересня 2020 року № 115 «Про внесення  змін до розпорядження 

міського голови від 01 червня 2020 року № 72 «Про затвердження складу 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького в новій редакції». 

 

 
 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Оксана Никифоренко 35 61 52 
                                                                  
 



 

 

 
 

  Додаток   

                                                                      до розпорядження міського голови 

                                               27 січня 2021 року №14 
 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) міста Кропивницького 
 

Голова Координаційної ради 
 

БЄЖАН  

Михайло Михайлович 
 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
 

Заступник голови Координаційної ради  
 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна   

- директор департаменту – начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій 
 

Секретар Координаційної ради 
 

НИКИФОРЕНКО  

Оксана Миколаївна 

- завідувач сектору партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  
 

Члени Координаційної ради: 
 

БІЛОКІНЬ 

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального  

будівництва 
 

БІРЕЦЬ  

Дмитро Миколайович 
 

- депутат Кропивницької міської ради 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 
 

ГОРОБЦОВА 

Ганна Василівна 

 

- 
 

директор ТОВ «ПРАЙМ-ТАЙМ» 

 

ГУРСЬКИЙ  

Вячеслав Володимирович 

 

- 
 

начальник управління молоді та спорту 

   

КОВАЛЬЧУК  

Олег Васильович 
 

 

- голова громадської організації «Центр 

оперативної тактичної підготовки 

«Цитадель»  
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КОРНЮША  

Олександр Петрович 
 

 

- депутат Кропивницької міської ради 

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 
 

- начальник управління освіти 
 

 

 

ЛИТВИНЕНКО  

Світлана Ігорівна  

- 

 

член громадської організації «Центр 

медіарозслідувань «Прозоро» 
 

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій  

 

ЛУЗАН  

Леонід Миколайович 

 

- голова Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради 
 

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров’я 

   

РОМАНЕСКУЛ  

Ірина Володимирівна 
 

- 

 

депутат Кропивницької міської ради 

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 
 

САЄНКО  

Ігор Володимирович 
 

- депутат Кропивницької міської ради 

ТАБАЛОВ 

Андрій Олександрович 
 

- депутат Кропивницької міської ради 

ХАЧАТРЯН  

Тігран Самвелович 
 

- депутат Кропивницької міської ради 

ШАМАРДІНА 

Катерина Олексіївна 
 

- депутат Кропивницької міської ради 

 

 

ЩВЕЦЬ 

Надія Володимирівна 

 

- заступник начальника фінансового 

управління – начальник відділу доходів, 

фінансів галузей виробничої сфери та 

соціального захисту 
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ШУКРУТА  

Людмила Володимирівна  

- голова Кіровоградської організації 

дітей-інвалідів «Серце матері»  
 

 

 

Директор департаменту –  

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                  Ніна РАХУБА 


