
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

26 серпня 2021 року № 200  
 

Про реалізацію заходів, 

спрямованих на ефективне впровадження  

Шкільного громадського бюджету  

у Лубенській територіальній громаді 
 

З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у 

вирішенні проблем громади, налагодження результативної співпраці громадян і 

органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян та залучення 

молоді до демократичних процесів, керуючись Указами Президента України 

„Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій”, Постановою Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010 року 

„Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики” (зі змінами), розпорядженнями Кабінету Міністрів України №649-р 

від 20.09.2017 року „Про схвалення Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні”, №386-р від 15.05.2013 року „Про схвалення Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні”, відповідно до ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в : 
 

1. Створити робочу групу з питань впровадження Шкільного громадського 

бюджету (додаток) 

2. Робочій групі розробити план впровадження та провести всі необхідні 

заходи для впровадження у 2021 році Шкільного громадського бюджету та 

підключення Лубенської територіальної громади до електронної платформи 

голосування. 

3. З метою об’єднання зусиль та ресурсів задля підготовки та реалізації заходів, 

спрямованих на ефективне впровадження  Шкільного громадського бюджету 

у Лубенській територіальній громаді доручити Лубенському міському голові 

Грицаєнку О.П. підписати Меморандум про взаємодію і співпрацю між 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради та Громадською 

організацією «Форум розвитку громадянського суспільства»  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

 

  

 Додаток  

 до рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради 

26.08.2021 р. №  200 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань впровадження Шкільного громадського бюджету 

Лубенської територіальної громади 

 

 

Соболєв 

Олег Анатолійович 

- перший заступник Лубенського міського голови, 

голова робочої групи 
  

  

  

  

Галета  

Вікторія 

Володимирівна 

- спеціаліст відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, секретар робочої групи 
  

  

Члени робочої групи: 

 

Цох-Карунська 

Олена Григорівна 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 
  

  

Лісна  

Світлана Григорівна 

- консультант Комунальної установи "Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників  Лубенської міської ради" 

Лубенського району Полтавської області 
  

  

Коваленко  

Віта Вікторівна 

- начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 
  

  

Коваленко  

Олексій Лелевич 

 

   - експерт з питань розвитку цифрової демократії,    

     керівник громадської організації «Форум   

     розвитку громадянського суспільства»  (за  

     згодою) 
  

  

Лукінюк Максим 

Васильович 

- експерт та юрист проєкту з питань громадської 

участі (за згодою) 
  

  

  

 Архипська                                - експертка проєкту з питань громадської 

Олеся Ігорівна                            участі (за згодою) 

   

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради             Юлія БІЛОКІНЬ 


