
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від  _14.01.2022_  № _34рг_ 

                    м.Покровськ 

 

 

Про створення Координаційної ради 

з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) Покровської 

міської територіальної громади та 

затвердження її складу 

 

 

 

 

У зв’язку з прийняттям рішення Покровської міської ради від 23.12.2021 №8/22-9 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Покровської 

міської територіальної громади», відповідно до Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997   № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  

1. Створити Координаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

Покровської міської територіальної громади та затвердити її склад (додається). 

 2. Розпорядження міського голови від 25.05.2018 №248рг «Про створення 

Координаційної ради з питань бюджету участі м.Покровськ» визнати таким, що втратило 

чинність. 

 

Міський голова                           Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                       

 

 

 

 

                                          

 



                                         Додаток  

                                                                                до розпорядження міського голови 

                                                                               від  _14.01.2022_  № _34рг_ 

   

 

Склад  

координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі)  

Покровської міської територіальної громади 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 

ради 

 

Добровольський  

Олександр Олександрович 

- директор Департаменту фінансово-

економічної політики та управління 

активами, заступник голови ради 

 

Коломоєць  

Людмила Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу соціально-

економічного розвитку Управління 

фінансово-економічної політики  

Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами, секретар 

ради 

Члени ради 

 

Білоус  

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу соціально-

економічного розвитку Управління 

фінансово-економічної політики  

Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами 

 

Гаврильченко 

Галина Олександрівна 

- депутат Покровської міської ради (за згодою) 

 

 

Гуріненко  

Юлія Геннадіївна 

 

- депутат Покровської міської ради (за згодою) 

 

 

Нестеренко  

Олександр Сергійович 

 

- член Молодіжної ради при  виконкомі 

Покровської міської ради (за згодою) 

 

Носач  

Олена Олексіївна 

- начальник відділу з питань приєднаних 

територій 

 

Порецька 

Юлія Миколаївна 

 

- начальник Управління фінансово-

економічної політики Департаменту 

фінансово-економічної політики та 

управління активами 

 

Чечоткін  

Володимир Миколайович 

- представник  Громадської ради при 

Покровській міській раді (за згодою) 

 

Шевченко  

Олена Вахтангівна 

- представник Громадської ради при 

Покровській міській раді (за згодою) 

 

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                                         А. Жук 


