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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

15 липня 2021 року  м. Корюківка № 81 

 

 

Про створення Робочої групи з підготовки  

проекту бюджету 2022 року 

 

Відповідно ст.42 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні», на виконання Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та програмою USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE),  з метою підготовки проекту бюджету 

Корюківської міської територіальної громади (далі – громада) на 2022 рік, 

розробки концепції візуального бюджету громади за 2021 рік для його 

представлення членам громади та іншим зацікавленим особам, залучення 

жителів громади до бюджетного процесу, збір пропозицій жителів громади до 

проекту бюджету, проведення оцінки бюджетної прозорості. 

 

1. Утворити Робочу групу з підготовки проекту бюджету 2022 року 

(надалі – Робоча група) згідно Додатку 1. 

 

2. Робочій групі підготувати проект бюджету громади на 2022 рік, 

розробити концепцію візуального бюджету громади за 2021 рік, провести 

оцінку бюджетної прозорості відповідно до методології, наданої експертами 

програми USAID DOBRE, розробити механізм прийому та опрацювання 

пропозицій мешканців громади до проекту бюджету. 

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

 

  



 

 Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 15 липня 2021 року № 81 
 

 

Склад Робочої групи з підготовки проекту бюджету 2022 року 

 

Савченко Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови, голова 

робочої групи 

Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу міської 

ради, заступник голови робочої групи 

Головачова Світлана 

Миколаївна 

головний спеціаліст фінансового відділу 

виконавчого апарату міської ради, секретар 

робочої групи 

Кожема Оксана Миколаївна 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головний бухгалтер 

виконавчого апарату міської ради 

Ващенко Іван Олександрович 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської 

ради 

Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради  

Бабич Сергій Володимирович 

голова постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку  

Титенко Ірина Євгенівна 

член постійної комісія з гуманітарних 

питань,  законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту 

Онищук Володимир 

Леонідович 

директор Корюківського міського 

молодіжного центру “КУБ” Корюківської 

міської ради 
 

 

 

Головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради                                                 Р.РЯБЕЦЬ 


