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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
Верхньодніпровського міського голови

“ 16 ” січня 2020 р. № 10/2

«Про створення Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі в 
Верхньодніпровській міській об’єднаній територіальній громаді»

Відповідно до ст. 9 та п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до 
розподілу частини коштів бюджету Верхньодніпровської міської ради та розвитку 
демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних 
коштів, вважаю за необхідне:

1. Створити Координаційну раду з питань впровадження бюджету участі в 
Верхньодніпровській міській об’єднаній територіальній громаді та затвердити її 
персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити положення про Координаційну раду з питань впровадження бюджету участі 
в Верхньодніпровській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.В.Калініченко

Ф



д и д а ї и п  х

Затверджено
розпорядженням міського голови 
від 16 січня 2020 року № 10/2

Персональний склад Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі в 
Верхньодніпровській міській об’єднаній територіальній громаді

1. Лихолат Руслан Анатолійович (заступник Верхньодніпровського міського голови з 
питань житлово-комунального господарства) - голова Координаційної ради;
2. Савочка-Береза Тетяна Вікторівна (головний спеціаліст з фінансових питань відділу з 
питань фінансів та звітності, бухгалтерського обліку та економічного планування) - 
заступник голови Координаційної ради;
3. Черних Олександр Миколайович (провідний спеціаліст юридичного відділу) - секретар 
Координаційної ради.

Члени Координаційної ради:

4. Максимова Вікторія Миколаївна (начальник відділу з питань фінансів та звітності, 
бухгалтерського обліку та економічного планування -  головний бухгалтер);
5. Левченко Роман Анатолійович (провідний спеціаліст з питань обробки інформації та 
програмного забезпечення загального відділу);
6. Якименко Ольга Петрівна (голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва);
7. Галушка Сергій Михайлович (голова постійної комісії міської ради з питань 
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту);
8. Ковсюк Ірина Василівна (представник депутатського корпусу Верхньодніпровської 
міської ради);
9. Бондарь Олександр Сергійович (головний інженер КП «Житловик»ВРР»);
10. Серневич Костянтин Олегович (представник громадської організації -  голова 
правління ГС «Майбутнє Верхньодніпровщини»).

***

Члени Координаційної ради можуть бути представниками: відділу економічного розвитку, 
інвестицій та проектної діяльності, загального відділу, юридичного відділу, депутатами 
ради, ГО

Верхньодніпровський 
міський голова

#



Додаток 2 
Затверджено

розпорядженням міського голови 
від 16 січня 2020 року № 10/2

Положення про Координаційну раду з питань впровадження бюджету 
участі в Верхньодніпровській міській об’єднаній територіальній громаді

1. Координаційна рада з питань впровадження бюджету участі в
Верхньодніпровській об’єднаній територіальній громаді (в подальшому -  
Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який 
утворюється з метою координації робіт, пов’язаних з впровадженням проектів за 
рахунок бюджету участі в Верхньодніпровській об’єднаній територіальній громаді. 
Метою діяльності Координаційної ради є підготовка програми, положення, 
механізму та впровадження принципу бюджету участі в Верхньодніпровській ОТГ, 
а також контроль органів місцевого самоврядування за ходом виконання 
відповідних нормативних актів у разі їх прийняття, сприяння розвитку 
партнерських відносин між органами місцевого самоврядування, органами 
самоорганізації населення та громадськістю, залучення їх до вирішення соціальних 
проблем і процесу прийняття рішень. Члени Координаційної ради виконують свої 
обов’язки на громадських засадах.

2. Повноваження Координаційної ради:
-  розгляд проектних пропозицій та результатів оцінки, проведеної Експертною 
групою, перед голосуванням на офіційному сайті міської ради;
-  визначення списку проектів для голосування на офіційному сайті 
Верхньодніпровської міської ради;
-  визначення проектів-переможців за результатами голосування мешканців 
Верхньодніпровської ОТГ;
-  розгляд проблемних питань, що виникають в процесі реалізації таких проектів;
-  контроль за реалізацією проектів, що отримали фінансування за рахунок коштів 
бюджету участі Верхньодніпровської ОТГ.
3. Організація і порядок роботи Координаційної ради.
3.1. Координаційна рада здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться за 
необхідністю (але не рідше ніж раз на квартал) та правомочні, якщо в них бере 
участь не менше половини членів від її загального складу.
3.2. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів від 
кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась порівну, 
вирішальним є голос головуючого.
3.3. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується 
головою та секретарем.
3.4. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито, на них можуть бути при 
сутніми представники громадських організацій. У засіданнях на запрошення 
Координаційної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь експерти та 
інші особи, які не є членами Координаційної ради.

Верхньодніпровський 
міський голова Л.В.Калініченко
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