
                     МИКОЛАЇВСЬКИЙ   МІСЬКИЙ   ГОЛОВА 

 

                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від 18 червня 2021                                                                  №156р 

 

 

 

Про затвердження складу  

Експертної групи з питань  

Громадського бюджету м.Миколаєва 

на 2021 рік  

 

  

З метою здійснення основних заходів щодо впровадження та 

функціонування Громадського бюджету в м.Миколаєві, на виконання міської 

Програми «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки, 

затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/22, та 

Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва, затвердженого рішенням 

Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/8 (зі змінами),   керуючись 

пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити склад Експертної групи з питань Громадського бюджету 

м.Миколаєва на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  першого 

заступника міського голови Лукова В.Д. 

 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                        В.ЛУКОВ 

 

 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження  

міського голови  

від 18 червня 2021 

№ 156р 

СКЛАД 

Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва на 2021 рік 

 

Голова Експертної групи 

 

Луков  

Віталій Дмитрович 

 

- перший заступник міського голови 

Заступник  голови Експертної групи 

 

Шуліченко  

Тетяна Василівна  

 

- директор департаменту економічного 

розвитку  Миколаївської міської ради 

Секретар Експертної групи 

 

Криницька   

Тетяна Володимирівна  

 

- головний спеціаліст відділу соціально-

економічного програмування управління 

економіки та інвестицій департаменту 

економічного розвитку Миколаївської 

міської ради 

  

Члени Експертної групи 

 

Алексєєва  

Світлана Альваресівна 

- викладач студії дизайну  (за погодженням) 

 

 

Барвінок  

Ірина Віталіївна 

 

- 

 

провідний методист Будинку дитячої 

творчості Інгульського району міста  (за 

погодженням) 

 

Белінська 

Світлана Михайлівна 

- доцент кафедри обліку та аудиту 

Чорноморського національного 

університету ім. Петра Могили, кандидат 

економічних наук (за погодженням) 

 

Бондаренко  

Ірина Олександрівна  

- начальник управління у справах  фізичної 

культури та спорту Миколаївської міської 

ради 

 

Відіна - провідний методист міського методичного 



Олена Василівна центру клубної роботи (за погодженням) 

 

Глазко  

Геннадій Євгенійович 

- заступник директора ДЮСШ №5 з 

навчально-тренувальної роботи (за 

погодженням) 

 

Горобченко  

Оксана Вікторівна  

- головний спеціаліст відділу правової 

експертизи та адміністративних питань 

юридичного департаменту Миколаївської 

міської ради 

 

Запальський  

Володимир Миколайович 

- викладач Миколаївського будівельного 

коледжу Київського національного 

університету будівництва та архітектури 

(за погодженням) 

 

Золотухін 

Михайло Євгенович 

- координатор «Ресурсного центру 

самоорганізації Миколаївщини», директор 

Фонду розвитку м.Миколаєва  (за 

погодженням) 

 

Іванова  

Лариса Іванівна 

-  заступник начальника управління освіти 

Миколаївської міської ради 

 

Калмикова 

Марина Петрівна 

-  пенсіонерка, уповноважений представник 

ГО «Миколаївська Громадська Рада» (за 

погодженням) 

 

Кашуба 

Анна Володимирівна 

-  голова ГО «Фонд Ініціативного Розвитку» 

(за погодженням) 

 

Кранковський 

Дмитро Владиславович  

- консультант з економічних питань в ТОВ 

«Агенція перспективних фінансових 

технологій», уповноважений представник 

ГО «Знання, безпека, добробут» (за 

погодженням) 

 

Крівцун 

Марина Василівна 

- головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку Миколаївської 

міської ради 

 

Любаров  

Юрій Йосипович  

- начальник управління з питань культури та 

охорони культурної спадщини 

Миколаївської міської ради  

 

 

Малярчук  - директор міського центру соціально – 



Ольга Іллівна психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями (за 

погодженням) 

 

Марухняк  

Світлана Миколаївна 

- директор, головний архітектор ПП 

«Зодчий» (за погодженням)  

 

Матвійчук  

Олександр Анатолійович 

 

- директор Миколаївського професійного 

машинобудівного ліцею (за погодженням) 

Науменко 

Лариса Анатоліївна 

- головний спеціаліст інженерно –технічного 

відділу управління капітального 

будівництва Миколаївської міської ради 

 

Опаріна  

Лариса Миколаївна 

- головний спеціаліст  відділу комунального 

господарства та благоустрою управління 

комунального господарства, благоустрою 

та санітарного очищення  адміністрації 

Корабельного району Миколаївської 

міської ради 

 

Павлов  

Андрій Анатолійович 

- архітектор, директор ТОВ «ПЄБК» (за 

погодженням) 

 

Павлова 

Ганна Анатоліївна 

- начальник відділу комплексного 

благоустрою, ландшафтної архітектури 

міста, зовнішньої реклами та 

інформаційних вивісок департаменту 

архітектури та містобудування 

Миколаївської міської ради 

 

Панченко 

Альберт Борисович 

- директор ТОВ «Монблан», співголова 

профспілки підприємців «Самозахист» (за 

погодженням) 

 

Пилипенко  

Олександр 

Олександрович 

- начальник управління комунального 

господарства та благоустрою адміністрації 

Центрального району Миколаївської 

міської ради 

 

Пєхота 

Олена Миколаївна 

- професор кафедри менеджменту освіти і 

педагогіки вищої школи, директор ГО 

«Центр «Європейська освіта дорослих» 

 (за погодженням) 

 

 

Рагуліна - пенсіонерка, уповноважений представник 



Ніна Михайлівна ГО «Миколаївська міська рада ветеранів» 

(за погодженням) 

 

Рябенко  

Олександр Вікторович 

- начальник управління молодіжної політики 

Миколаївської міської ради 

 

Самерханова  

Любов Іванівна 

- перший заступник директора міського 

територіального центру  соціального 

обслуговування  (надання соціальних 

послуг) (за погодженням) 

 

Самойленко 

Вікторія Євгенівна 

- начальник відділу комунального 

господарства і благоустрою адміністрації 

Заводського району Миколаївської міської 

ради 

 

Сай  

Дмитро Вікторович 

- доц. б/вз  кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки Інституту 

державного управління Чорноморського 

національного університету ім. Петра 

Могили (за погодженням) 

 

Синенко 

Сергій Євгенович  

- головний спеціаліст відділу реалізації 

проєктів департаменту енергетики, 

енергозбереження та запровадження 

інноваційних технологій Миколаївської 

міської ради 

 

Соколан  

Ганна Вікторівна  

- заступник начальника управління 

комунального господарства та благоустрою 

адміністрації Інгульського району 

Миколаївської міської ради 

 

Скопенко  

Надія Олександрівна 

- начальник відділу організаційної роботи, 

контролю та діловодства департаменту 

праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради  

 

Струкачова  

Людмила Меркуріївна 

- старший викладач кафедри дизайну НУК 

ім. адм. Макарова (за погодженням) 

 

Таранова  

Світлана Володимирівна 

 

- громадський діяч (за погодженням) 

Торка  

Олена Володимирівна 

- начальник відділу землеустрою управління 

земельних ресурсів Миколаївської міської 

ради 



 

Філіппов 

Ігор Сергійович 

- начальник відділу координації та 

громадських зав’язків департаменту 

житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради 

 

 

Чинякова  

Людмила Борисівна  

- начальник відділу по охороні материнства 

та дитинства управління охорони здоров’я 

Миколаївської міської ради  

 

Якобчук  

Олена Юріївна 

- начальник бюджетного відділу  

департаменту фінансів Миколаївської 

міської ради   

   

__________________________________________ 


