
УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від «0% » грудня 2020 року №

Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 25 вересня 2020 року №87/а 
«Про складання проекту бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2021 рік»

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,статей 75,76 Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту 
Маловисківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29 листопада 
2018 року № 1256, рішення міської ради від 19 листопада 2020 року №1 «Про підсумки 
виборів депутатів Маловисківської міської ради та Маловисківського міського голови 
та визнання їх повноважень» з метою забезпечення своєчасного складання проекту 
бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік (далі - бюджету 
територіальної громади):

1. Внести зміни до складу Робочої групи з підготовки проекту бюджету 
Маловисківської міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської раді Л. ПОСТОЛЮК
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Додаток

*

до розпорядження міського голови 
« » грудня 2020 року №
СКЛАД

робочої групи з підготовки проекту бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2021 рік

Постолю к Леся 
Анатоліївна

- секретар міської ради;голова Робочої 
комісії

Бакалінський Олександр 
Михайлович

Жовтило Алла 
Василівна 
Линник Людмила 
Іванівна
Піньковська Олена 
Олександрівна 
Похила Лариса 
Василівна

- перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

- керуючий справами(секретар) 
виконавчого комітету 
-начальник відділу фінансів та
бухгалтерського обліку 
- завідувач сектору фінансів

СтецьІрина 
Олексіївна 
Байбузан Марина 
Віталіївна

- спеціаліст І категорії сектору фінансів; 
секретар Робочої комісії 
- спеціаліст І категорії сектору фінансів

Шамка Людмила - староста
Валеріївна 
Тупаленко Наталія - староста
Вікторівна 
Бобринець Валерій 
Миколайович
Ткаченко Наталя

- староста

Петрівна
Головач Олександр

- староста

Іванович 
Баранік Михайло

- староста

Михайлович 
Цибульський Ігор 
Анатолійович

- староста
- начальник відділу земельних ресурсів

Захватихата Тетяна - начальник юридичного відділу
Валеріївна 
Шпак Алла - начальник відділу освіти,молоді та спорту
Володимирівна 
Рижикова Юлія - начальник відділу культури та туризму
Олександрівна 
Бровченко Олександр 
Дмитрович

- голова комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного

розвитку,інвестицій та міжнародного 

співробітництва (за згодою)

Ніколенко Олександр - голова комісії з питань прав людини,

Васильович законності, депутатської діяльності і етики

та регламенту (за згодою)



Зелюнко Олександр 
Францевич

Ніколенко Микола 
Васильович

Терновий Дмитро 
Миколайович 
Шапошнікова Анжела 
Василівна

- голова комісії з питань комунальної
власності,житлово-комунального 
господарства,енергозбереження та 
транспорту (за згодою)

- голова комісії з питань земельних 
відносин,природокористування, 
планування території,будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та 
благоустрою(за згодою)

- голова комісії з гуманітарних 
питань(за згодою)

- голова ГО «Наше місто -  спільний дім»


