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Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

 
Розпорядження міського голови від ___________ 20____      № ______ 

Сторінка  1 з 6 
 

 
 
 
 
 
 
18.10.2021              № 256-Р 
 
 
 
 
Про створення експертної групи з 
проведення аналізу проєктів 
громадського бюджету  
 

З метою здійснення детального аналізу проєктів, поданих авторами 
відповідно до цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки», 
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського 
бюджету та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити положення про експертну групу з проведення аналізу 
проєктів громадського бюджету (додаток 2). 

3. Оприлюднити розпорядження міського голови відповідно до вимог 
законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Пелипенка В.М. 
 
 
 
 
Міський голова  Віталій МАЛЕЦЬКИЙ 
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Додаток 1 
до розпорядження міського голови  

                   18.10.2021   № 256-Р 
Склад 

експертної групи з проведення аналізу проєктів громадського бюджету 
 

Пелипенко  
Володимир Михайлович 
 

- перший заступник міського голови, голова 
експертної групи; 

Гриценко  
Юрій Васильович 
 

- секретар міської ради, заступник голови 
експертної групи; 

Перевезенцев  
Євген Михайлович 

- завідувач сектору підтримки партисипативних 
практик відділу з питань внутрішньої політики 
апарату міського голови виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області, секретар експертної  
групи. 

 
Члени експертної групи: 

 
Безверха Ірина 
Олександрівна 

- начальник управління земельних ресурсів 
виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Кременчуцького району Полтавської 
області;  
 

Бутенко Катерина 
Вікторівна 

- перший заступник директора Департаменту – 
начальник управління комунального 
господарства Департаменту житлово-
комунального господарства Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області;  
 

Волошко Віталій 
Юрійович 
 

- заступник начальника управління – начальник 
відділу реалізації молодіжної політики 
управління молоді та спорту Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області; 
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Волощенко Олександра 
Григорівна 

- начальник управління містобудування та 
архітектури Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області; 
 

Доценко Марина 
Миколаївна 

- директор Департаменту соціального захисту 
населення Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області; 
 

Іванова Анна 
Олександрівна 
 

- головний спеціаліст сектору підтримки 
партисипативних практик відділу з питань 
внутрішньої політики апарату міського голови 
виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Кременчуцького району Полтавської 
області; 
 

Кондрашов Володимир 
Олександрович 

- начальник Управління культури і туризму 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області; 
 

Медведенко Олег 
Володимирович 

- начальник управління молоді та спорту 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області; 
 

Михайленко Світлана 
Олександрівна 

- перший заступник директора департаменту з 
питань фінансово-господарської діяльності 
Департаменту освіти Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області; 
 

Мусієнко Павло 
Михайлович 

- директор комунального госпрозрахункового 
підприємства «Креміньміськпроект» Кремен-
чуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області; 
 

Середа Максим 
Володимирович 

- директор Департаменту охорони здоров’я 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області; 
 

Федотова Анжела 
Анатоліївна 

- начальник технічного нагляду з благоустрою та 
капітального ремонту житлового фонду 
Департаменту житлово-комунального госпо-
дарства Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області; 
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Шкіндер Юрій 
Дмитрович 

- заступник начальника комунального 
виробничого підприємства «Кременчуцьке міське 
управління капітального будівництва» 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області; 
 

Яковенко Тетяна 
Вадимівна 

- головний спеціаліст з проєктування 
Департаменту житлово-комунального госпо-
дарства Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області. 

 
 
Керуючий справами  
виконкому міської ради  Руслан ШАПОВАЛОВ 
 
Начальник відділу з питань  
внутрішньої політики апарату  
міського голови виконавчого комітету  
Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району  
Полтавської області   Анна БАГМЕТ 
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Додаток 2 
до розпорядження міського голови  
  18.10.2021   № 256-Р 

Положення 
про експертну групу з проведення аналізу проєктів громадського бюджету 
    

1. Загальні засади 
 

1.1. Експертна група з проведення аналізу проєктів громадського 
бюджету (далі – Експертна група) утворюється з метою проведення детального 
аналізу проєктів, які подані на Громадський бюджет Кременчуцької міської 
територіальної громади (далі – Громадський бюджет) відповідно до цільової 
програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки» (далі - Програма) та 
Положення цільової програми «Громадський бюджет на 2021-2025 роки»  
(далі - Положення).  

1.2. Склад Експертної групи формується з числа представників 
виконавчих органів та комунальних підприємств Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. 
Голову Робочої групи призначає міський голова з числа своїх заступників. 

1.3. У своїй діяльності члени Експертної групи керуються законодавством 
України, рішеннями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області та її виконавчого комітету, Програмою та її Положенням, 
а також цим розпорядженням. 

 
2. Організація та порядок роботи Експертної групи 

 
2.1. Експертна група здійснює свою роботу у формі засідань, які 

проводяться в період етапу аналізу проєктів Громадського бюджету в терміни, 
які затверджені Положенням.  

2.2. Засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 
половини членів Експертної групи від її загального складу. 

2.3. Рішення Експертної групи приймається простою більшістю голосів 
від числа членів, що присутні на засіданні. Якщо кількість голосів 
розподілилась порівну, вирішальним є голос головуючого. 

2.4. Висновки та рекомендації Експертної групи щодо можливості 
реалізації проєкту та допущення його до етапу голосування вносяться до карти 
аналізу проєкту, форма якої затверджена Положенням, та передаються до 
сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої 
політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області для подальшого 
розгляду на засіданні робочої групи з питань впровадження громадського 
(партисипативного) бюджету. 
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2.5. Члени Експертної групи на час відпустки, хвороби, відрядження або 
за умови виробничої необхідності можуть бути замінені посадовою особою, 
яка виконує її функціональні обов’язки або за її дорученням. 

2.6. У засіданнях на запрошення Експертної групи можуть брати участь 
експерти та інші особи, які не є членами Експертної групи. 
 

3. Обов’язки Експертної групи 
 

Експертна група зобов’язана: 
3.1. Проводити детальний аналіз та оцінку проєктів за змістом та 

можливістю їх реалізації виконавчими органами та комунальними 
підприємствами Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області.  

3.2. Здійснювати аналіз проєктів протягом терміну, який затверджений 
Положенням, з дня отримання проєктів, але не довше ніж до початку 
голосування. 

3.3. Заповнювати картки аналізу проєктів. 
3.4. Надавати обґрунтовані рекомендації та висновки робочій групі з 

питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету щодо 
допущення або недопущення проєктів до етапу голосування. 

 
4. Права Експертної  групи 

 
Експертна група відповідно до покладених на неї обов’язків має право: 
4.1. Заслуховувати авторів проєктів під час розгляду проєктів. 
4.2. Повертати проєкти на доопрацювання авторам. 
4.3. Вносити, у разі необхідності, корективи до проєктів та уточнення 

інформації, необхідної для аналізу та оцінки проєктів. 
4.4. Рекомендувати авторам проєктів об’єднувати схожі проєкти шляхом 

створення нового проєкту. 
4.5. За потреби залучати незалежних експертів, діяльність яких стосується 

сфери реалізації  наданих на розгляд проєктів. 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради   Руслан ШАПОВАЛОВ
  
Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики апарату  
міського голови виконавчого  
комітету Кременчуцької міської  
ради Кременчуцького району 
Полтавської області   Анна БАГМЕТ 


