
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО      ГОЛОВИ

07 жовтня 2021 року           м. Стрий № 209 

Про створення Координаційної 
ради з питань впровадження 
громадського бюджету в Стрийській
територіальній громаді

Відповідно до ст. 9 та п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів 
залучення громадськості до розподілу частини коштів бюджету Стрийської 
територіальної громади та розвитку демократичного процесу обговорення 
громадою напрямів використання бюджетних коштів:

1. Створити Координаційну раду з питань впровадження громадського 
бюджету в Стрийській територіальній громаді та затвердити її персональний 
склад (додаток 1). 

2. Затвердити положення про Координаційну раду з питань впровадження 
громадського бюджету в Стрийській територіальній громаді (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  
міського голови  Андрія Стасіва.

Міський голова                                                                    Олег Канівець



Додаток 1
     Затверджено  

розпорядженням міського голови
від 07 жовтня 2021року № 209

Персональний склад Координаційної ради з питань впровадження  
громадського бюджету в Стрийській територіальній громаді

 

А.Стасів  заступник міського голови; 
Х.Грех заступник міського голови; 
Л.Коваль начальник фінансового управління;
І.Пастущин начальник управління житлово-

комунального господарства;
І.Лебідь начальник відділу капітального 

будівництва;
Г.Баран начальник відділу економічного розвитку 

та стратегічного планування;
Л.Голубіцька начальник відділу інвестиційної політики 

та міжнародного співробітництва;
Л.Стасенко начальник управління освіти;
І.Пукас начальник управління культури, молоді та 

спорту;
Р.Бурак заступник начальника юридичного 

відділу, депутат Стрийської міської ради;
Н.Петрів головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та стратегічного планування;
С.Ковальчук голова постійної комісії  з питань 

планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (за 
згодою);

І.Яців керівник “Школа лідерства” м.Львів (за 
згодою);

С.Сурма координатор розвитку БФ “Фонд громад 
“Рідня” (за згодою);

І.Будзяк організатор конкурсу краси “Чарівна 
Стриянка” (за згодою).

Міський голова                                                                    Олег Канівець



Додаток 2
Затверджено  
розпорядженням міського голови
від 07 жовтня 2021року № 209

Положення про Координаційну раду з питань впровадження 
громадського бюджету в Стрийській територіальній громаді

 
1. Координаційна рада з питань впровадження громадського бюджету в Стрийській  
територіальній громаді (в подальшому – Координаційна рада) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації робіт, 
пов’язаних з впровадженням проєктів за рахунок громадського бюджету в 
Стрийській  територіальній громаді. Метою діяльності Координаційної ради є 
підготовка програми, положення, механізму та впровадження принципу 
громадського бюджету в Стрийській ТГ, а також контроль органів місцевого 
самоврядування за ходом виконання відповідних нормативних актів у разі їх 
прийняття, сприяння розвитку партнерських відносин між органами місцевого 
самоврядування, органами самоорганізації населення та громадськістю, залучення 
їх до вирішення соціальних проблем і процесу прийняття рішень. Члени 
Координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 2. Повноваження Координаційної ради: 
– розгляд проєктних пропозицій та результатів оцінки, проведеної експертною 
групою, перед голосуванням на офіційному сайті Стрийської міської ради; 
– визначення списку проєктів для голосування на офіційному сайті Стрийської 
міської ради; 
– визначення проєктів-переможців за результатами голосування мешканців 
Стрийської ТГ; 
– розгляд проблемних питань, що виникають в процесі реалізації таких проєктів;
– контроль за реалізацією проєктів, що отримали фінансування за рахунок коштів 
громадського бюджету Стрийської ТГ. 

3. Організація і порядок роботи Координаційної ради. 
3.1. Координаційна рада здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться за 
необхідністю (але не рідше ніж раз на квартал) та правомочні, якщо в них бере 
участь не менше половини членів від її загального складу.  
3.2. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів від 
кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась порівну, 
вирішальним є голос головуючого. 
3.3. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується 
головою та секретарем. 
3.4. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито, на них можуть бути 
присутніми представники громадських організацій. У засіданнях на запрошення 
Координаційної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь експерти та 
інші особи, які не є членами Координаційної ради.

Міський голова                                                                    Олег Канівець


