
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.04.2021                                         м. Полтава                                             № 106 

олтава                                           № 251 

Про створення робочої групи  

з реалізації обласної програми  

«Громадські бюджети Полтавщини 

на 2021 – 2023 роки» 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення другої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року «Про затвердження 

обласної програми "Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки"» з 

метою залучення широкого кола громадян та активізації їх співпраці з органами 

місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення 

громадянської свідомості задля вирішення питань соціально-економічного, 

екологічного та культурного розвитку територій, 

 

1. Затвердити робочу групу з реалізації обласної програми «Громадські 

бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки» у складі: 

 

Голова робочої групи: 

БІЛЕНЬКИЙ  

Олександр Юрійович 

голова обласної ради 

Заступник голови робочої групи: 

РУРОЄВА 

Лілія Олександрівна 

 

заступник голови обласної ради 

Секретар робочої групи:  

ДРОБОТЕНКО 

Олеся Олександрівна 

заступник начальника відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної ради 

Члени робочої групи: 

 

 

ЛУЧКОВСЬКА  

Анастасія Сергіївна 

головний спеціаліст сектору міжнародної та 

міжрегіональної співпраці відділу 

інвестиційної діяльності та проектного 

менеджменту виконавчого апарату обласної 

ради  
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ГОДИНА 

Олександр Євгенійович 

заступник начальника відділу 

інформаційного та аналітичного 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради 

 

КОВАЛЬСЬКА  

Віта Володимирівна 

директор Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

СТРОНСЬКА  

Тетяна Вікторівна 

уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції – консультант відділу 

юридичного забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

 

ТВЕРДОХЛІБ 

Ірина Василівна 

Регіональний представник «Національної 

Асамблеї інвалідів України» (за згодою) 

 
 

ШАФРАНОВСЬКА 

Ірина Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу фінансів 

місцевих органів влади і управління 

Департаменту фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

ГРОМЦЕВА 

Світлана Сергіївна  

 

директор комунальної установи «Обласний 

молодіжний центр» Полтавської обласної 

ради (за згодою). 

 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

ради від 12 вересня 2019 року № 198 «Про затвердження нового складу робочої 

групи з реалізації обласної програми "Бюджет участі Полтавської області на 

2017 – 2020 роки"».  

3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на відділ 

інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 


