
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 18 березня 2019 року         № 122-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

селищного голови від 30.10.2017 року № 347-р 

«Про створення Координаційної ради  

Із впровадження Бюджету участі (громадський 

бюджет) Слобожанської селищної  

територіальної громади» зі змінами 

 

Керуючись с. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 

ефективної роботи Координаційної ради із впровадження і реалізації Бюджету участі 

(громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до розпорядження селищного голови від 30.10.2017 року №347-р 

«Про створення Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади» (із змінами, внесеними розпорядженням 

голови селищної ради від 28.03.2018 року № 88-р), виклавши додаток до розпорядження 

у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

  

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА       І.КАМІНСЬКИЙ 

 

 

 

  



Додаток 

 

до розпорядження 

селищного голови  

від 18.03.2019 року № 122-р 

 

СКЛАД 

Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

Голова 

ВУСИК С.М.  - заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

Заступник голови  

КОНОНОВА Т.О. - депутат селищної ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку 

Секретар 

МИКИТЬОН Л.О. - начальник відділу з питань економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради 

Члени Координаційної ради: 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

 

РИБАЛКО М.П. - депутат селищної ради 

 

ДЕЙНЕКО В.М. - депутат селищної ради, директор КЗ ССЦФЗН 

«Спорт для всіх» Слобожанської селищної ради 

 

ПОЛОВЕЦЬ В.І. - голова правління житлово-будівельного  

кооперативу «Мечта» 

 

БУТ Л.Ф.  - директор КЗ «Милосердя» Слобожанської селищ-

ної ради  

ДЕМЧЕНКО М.В. - начальник фінансового відділу виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

ШЕРЕМЕТ М.О.  - начальник гуманітарного відділу Слобожанської 

селищної ради 

ОЛІЙНИК Т.В.  - начальник ЦНАП виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

ЖОРНЯК Т.В. - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 



ОВЧИННИКОВ Р.А.  - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

МЕЛЬНИК Ю.М. - головний спеціаліст відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

ВОРОНЮК Є.Ю. - головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)       Л. Лагода 

 

 

 

 

 


