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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

14 квітня 2021 року               м. Корюківка № 42 

 
 

 

Про створення  гендерної бюджетної групи  

Корюківської міської ради 

 
 

Відповідно ст.42 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» з метою підвищення гендерної рівності, сприяння 

розширенню прав і можливостей для жінок шляхом залучення жінок у 

процеси прийняття рішень та громадське життя в Корюківській міській 

територіальній громаді в рамках реалізації Національним Демократичним 

Інститутом (NDI) компоненту проекту «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) вважаю за необхідне: 

 

1. Створити гендерну бюджетну групу (далі – ГБГ) Корюківської 

міської ради відповідно до Додатку 1 до даного розпорядження. 

2. До роботи ГБГ залучати представників структурних підрозділів 

Корюківської міської ради, зацікавлених у впровадженні гендерних 

бюджетних ініціатив в Корюківській міській територіальній громаді. 

3. Доручити  ГБГ запровадити гендерні бюджетні ініціативи в місцеві 

програми, стратегію, бюджет з метою більш ефективного використання 

бюджетних коштів, врахування інтересів та потреб різних категорій 

населення громади, в тому числі жінок та чоловіків. 

4.Забезпечити всебічне обговорення розроблених документів, проєктів 

розпоряджень, рішень, програм та інших документів із залученням 

громадськості.  

5. Забезпечити внесення розроблених документів на розгляд сесії 

міської ради. 

6. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

  



 Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови  

від 14 квітня 2021 року № 42 
 

Склад 

гендерної бюджетної групи Корюківської міської ради 
 

Ахмедов Ратан Ратанович 
міський голова, голова гендерної 

бюджетної групи 

Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови  

Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

Крес Ірина Олександрівна 
головний спеціаліст фінансового 

відділу Корюківської міської ради 

Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний 

бухгалтер виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

Кун Алла Іванівна 

завідувач сектору культури та 

культурно-масової роботи відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради 

Погребна Валентина Андріївна 

голова Корюківської районної 

організації ветеранів, депутат 

Корюківської міської ради 

Рябець Роман Олександрович 

головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату Корюківської 

міської ради 

Єрмоленко Тамара Олексіївна 
директор Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 
 

 

Головний спеціаліст загального 

відділу                                                                                     

                                Р. РЯБЕЦЬ 

 


