
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджвнняль /*

вtд21 сiчня 2022 року м. Обухiв

Про створення робочоТ групи з питань
розробки основних положень та принципiв
громадського бюджету на територiТ Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади КиТвськоТ областi

З МеТОЮ розробки основних положень та принципiв громадського
бюджету на територii Обухiвськоi мiськоi територiальноТ громади КиiЪськоi
ОбЛаСТi, ВПровадження iнновацiйних механiзмiв з€Lлучення громадськостi до
розподiлу коштiв бюджету громади та розвитку демократичного процесу
обговорення громадою напрямiв використання бюджетних коштiв,
Вiдповiдно до Положення про громадський бюджет на територiТ Обухiвськоi
MicbKoT територiальноi громади, затвердженого рiшенням Обухiвськоi мiськоi
РаДи КиiЪськоi областi вiд 25.02.2021 Ns185-6-VШ, враховуючи кадровi
ЗМiНИ, КерУЮчись пунктом 20 Ъu.r""" четвертоi cTaTTi 42 Закону УкраiЪи
<Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>

1. Створити робочу групу з питань розробки основних положень та
ПРИнципiв |ромадського бюджету на територii Обухiвськоi MicbKoi
ТеРиторiальноI громади Киiвськоi областi та затвердити ii склад, що
дода€ться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження Обухiвського
МiСЬКОго голови вiд 06 липня 2021 року J\b335 <Про створення робочоТ групи
з питанЬ розробкИ основниХ положеНь та приНципiв громадського бюджету
на територiТ Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади).

3. КОНТРОль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника мiськогО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв

сАвЕнкА.

Обухiвський мiський

ОбухiвськоТ MicbKoT ради Максима (

Кондратюк д.М.

Олександр ЛЕВЧЕНКО



,Щодаток
до Dозпорядження мiського голови
.iд'п,! 7, сiчня2022 роry хэ /."{-

Склад
робочоi групи з питань розробки основних положень та принципiв

громадського бюджету на територii Обухiвськоi
мiськоi територiальноi громади КиТвськоi областi

САВЕНКО Максим Миколайович, заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT ради - голова робочоi групи;

КОНДРАТЮК Алiна Миколаiвна, начапьник управлiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоI областi - заступник
голови робочоi групи;

СМИКОВСЬКА Iрина Сергiiвна, головний спецiалiст вiддiлу
економiчного аналiзу, планування, управлiння майном та приватизацii

управлiння економiки Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради
КиiвськоТ областi - секретар робочоI групи.

Члени робочоТ групи:
I_ЕЛЬОРА Володимир Васильович, заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ MicbKoi ради;
ВЯХIРСВ Максим Олегович, заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ MicbKoi ради;
ШЕВЧЕНКО AHToHiHa Василiвна, заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT ради;
МЕДВIДЧУК HiHa IBaHiBHa; зост}пник голови робочоi групи, нач€uIьник

фiнансового управлiння Виконавчою KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради;
ШЕВЧЕ,НКО Людмила Миколаiвна, нач€шьник вiддiлу житлово

комун€Lльного господарства та транспорту Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiвськоТ областi;

ХЛИСТУН Оксана Юрiiвна, провiдний спецiалiст юридичного вiддiлу
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиiвськоТ областi;

СТРIЛЕЦЬ Анатолiй Васильович, начzшьник земельного вiддiлу
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськ'оi областi;

КАБАНЕЦЪ Альона IBaHiBHa, головний спецiалiст вiддiлу охорони
навколишнього середовища Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
КиТвськоТ областi;

КОЛОМIеЦЬ Олена Геннадiiвна, начальник управлiння освiти
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоI ради1'

IШГАНОК HiHa AHToHiBHa, начаJIьник управлiння соцiального захисту
населення Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради;

БОГДАНОВИtI Тетяна IBaHiBHa, начzLпьник вiддiлу культури,
нацiональностей та релiгiй Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради;

БОНДАРЕНКО Свiтлана Михайлiвна, начаJIьник вiддiлу молодi, фiзичноТ
культури та спорту Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоТ
областi;



УСТИМЕНКО Олександр Вiкторович, головниЙ спецiалiст вiддiлУ
iнформацiйних технологiй та електронного урядування Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоi областi;
кулIнIЧ Iрина BiKTopiBHa, начЕшIьник вiддiлу з питань благоустрою

Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради КиiвськоТ областi;
ФЕТИСЕНКО Оксана Олегiвна, директор комунального некомерцiЙного

пiдприсмства Обухiвськоi MicbKoT Ради <Обухiвський мiський центр первинноТ

йедико-санiтарноi допомоги> (за згодою);
ЯКУБИШИНД Надiя Василiвна, директор комун€uIьного некомерцiЙного

пiдприсмства Обухiвськоi мiськоi Ради <Обухiвська багатопрофiльна лiкарня

iнтенсивного лiкування> (за згодою);
ФЕДОРЧЕНКО Людмила Петрiвна, депутат ОбухiвськоТ MicbKoi ради

КиТвськоi областi, керiвник ГО кIнститут розвитку громад) (за згодою);
IЦЕГОЛЕНКО Наталiя Олександрiвна, депутат ОбухiвськоТ MicbKoi ради

КиТвськоТ областi (за згодою);
кУПРIяНtIИк Алiна Iгорiвна, депутат обухiвськоi MicbKoi ради

Киiвськоi областi (за згодою);
CYXIX Щiана ApMeHiBHa, член Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi

ради Киiвськоi областi (за згодою);
МДРЧУК Костянтин Сергiйович, член Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi

мiськоI ради КиТвськоТ областi, громадський активiст (за згодою);
ХРИСТЮК Ганна BiKTopiBHa, громадський активiст (за згодою);
ТДРДН BiKTop Олександрович, голова ради пiдприемцiв при

Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi (за згОдОЮ);

РДК Оксана IBaHiBHa, депутат Обухiвськоi MicbKoi ради КиiвськоТ областi
(за згодою);

КДЛIНIЧ Степан Олегович, громадський активiст (за згодою);
ГЕРДСИМЧУК Оксана Василiвна, завiдувач дошкiльного навч€LпьноГо

закладу (ясла-садок) комбiнованого типу <<Рушничоо ОбухiвсьКОi MicbKoT РаДИ
киiъськоi областi.

Керуючий справами Виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоi областi BiKTop РОГОЗА


