
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 25 січня 2021 року         № 53-р 

 

Про створення Координаційної ради  

із впровадження Бюджету участі  

(громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

активізації місцевих ініціатив жителів громади щодо участі у бюджетному процесі, 

безпосередньої участі членів територіальних громад у розвитку населених пунктів 

Слобожанської територіальної громади та вирішенні питань місцевого значення, розвитку 

демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Створити Координаційну раду із впровадження Бюджету участі (громадський 

бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади та затвердити її склад (додається). 

2. Розпорядження селищного голови від 30.10.2017 року № 347-р «Про створення 

Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради – С. Вусик.  

 
 

 

 

Селищний голова         І. КАМІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-2018-%D1%80


Додаток 

 

до розпорядження 

селищного голови  

від 25.01.2021 року № 53-р 

 

СКЛАД 

Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

ВУСИК  

Світлана Миколаївна 

заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

БУРЯК  

Іван Миколайович 

в.о. старости с. Партизанське 

МИКИТЬОН  

Людмила Олександрівна 

начальник відділу з питань економічного розвитку  

та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради 

ДЕМЧЕНКО  

Марія Володимирівна 

начальник фінансового відділу  

Слобожанської селищної ради 

МЕЛЬНИК  

Юрій Миколайович 

заступник начальника відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради, депутат селищної ради 

ШЕРСТЮК  

Ірина Олександрівна 

головний спеціаліст відділу юридичної та договірної 

роботи виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

ЖОРНЯК  

Таміла Володимирівна 

головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту  

та інформаційної політики виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

ПОЛОВЕЦЬ  

Валентина Іллівна 

громадська активістка смт Слобожанське 

МАСЛО  

Ростислав Васильович 

фахівець КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської 

селищної ради, член ГО «Агенція місцевого розвитку – 17» 

САНЖАРОВСЬКИЙ  

Геннадій Миколайович 

громадський активіст смт Слобожанське 

РИБАЛКО  

Мирослава Петрівна 

директор КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської 

селищної ради, депутат селищної ради 

БОЛБАС  

Ніна Іванівна 

депутат селищної ради 

ШАБЛИКО  

Ігор Петрович 

громадський активіст сіл Олександрівка та Василівка 

СОКОЛОВА  

Анна Вікторівна 

громадська активістка ж/м «Золоті ключі»  

смт Слобожанське 

ЛЕОНОВА  

Галина Сергіївна 

громадська активістка смт Слобожанське 

КОСЕНКО  

Ірина Миколаївна 

громадська активістка с. Балівка 

ЛОМАКІН  

Денис Валерійович 

член Молодіжної ради Слобожанської селищної ради 

 

 

Секретар селищної ради        Л. Лагода 

 


