
 

 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
27.10.2017                                            Ужгород                                         № 454 

 

 
Про експертну комісію з 
впровадження бюджету  
громадської ініціативи м. Ужгород 
  

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення права членів територіальної громади міста на 

участь у самоврядуванні: 

 

 1. Утворити експертну комісію з впровадження бюджету громадської 

ініціативи м. Ужгород згідно з додатком.  

 2. Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) здійснювати інформування 

мешканців міста щодо роботи експертної комісії. 

 3. Відділу програмного та комп’ютерного забезпечення розмістити на 

офіційному сайті міської ради електронний сервіс для участі ужгородців у 

подачі проектів на реалізацію у рамках бюджету громадської ініціативи та 

голосуванні за них. 

 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

02.08.16 № 294. 

 5. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 

міського голови Фартушка І.І. 
 

 
 
 

Міський голова                                                                       Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  

до розпорядження міського голови 

27.10.2017 № 454 

 

СКЛАД 

 експертної комісії  

 

Фартушок Ігор Іванович - заступник міського голови, голова 

експертної комісії 

Травіна Ольга Валеріївна - начальник управління економіки та 

стратегічного планування, секретар 

експертної комісії 

 

Члени експертної комісії: 

Афанасьєва Олеся Вікторівна - депутат міської ради ( за згодою) 

Білонка Володимир Іванович - депутат міської ради ( за згодою) 

Бутурлакіна Тетяна 

Олександрівна 

- кандидат економічних наук, доцент, 

директор Центру кар’єри УЖНУ (за 

згодою) 

Варцаба Сергій Васильович - депутат міської ради ( за згодою) 

Колесник Тетяна Олегівна - представник ГО «Інститут міста 

Ужгорода» (за згодою) 

Лукач Петро Михайлович - заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства та 

соціального захисту населення 

департаменту фінансів та бюджетної 

політики 

Станкевич - Коваль Катерина 

Ігорівна 

-  представник Регіонального 

молодіжного екологічного об’єднання 

«Екосфера» (за згодою) 

Сюсько Микола Миколайович - депутат міської ради ( за згодою) 

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

Яцків Олена Іванівна - заступник директора департаменту 

міського господарства 

Яцков Микола Миколайович -  регіональний координатор ВГО  

«Інститут Республіка» (за згодою) 

 

 

Заступник міського голови           О. Білак 

  

 

 



 

 

 

 



 


