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УКРАЇНА

НОВОСЕЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“З/” 2021 р. №

Про створення тендерної бюджетної групи

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», з метою підвищення тендерної рівності, сприяння розширенню прав і 
можливостей для жінок шляхом залучення жінок у процеси прийняття рішень та 
громадське життя в Новоселицькій міській територіальній громаді в рамках 
реалізації Національним Демократичним Інститутом (NDI) компоненту проекту 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE):

1. Створити тендерну бюджетну групу (далі - ГБГ) Новоселицької МТГ 
відповідно до додатку (додається).

2. До роботи ГБГ залучати представників структурних підрозділів 
Новоселицької міської ради, зацікавлених у впровадженні тендерних бюджетних 
ініціатив в Новоселицькій МТГ.

3. Доручити ГБГ запровадити тендерні бюджетні ініціативи в місцеві 
програми, стратегію, бюджет з метою більш ефективного використання 
бюджетних коштів, врахування інтересів та потреб різних категорій населення 
громади, в тому числі жінок та чоловіків.

4. Забезпечити всебічне обговорення розроблених проектів розпоряджень, 
рішень, програм та інших документів із залученням громадськості.

5. Забезпечити внесення розроблених документів на розгляд Новоселицької 
міської ради.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Марія НІКОРИЧ



Додаток 
до розпорядження міського голови 

від ЗІ- 033. 2021 року № £ту

Склад 
тендерної бюджетної групи (далі - ГБГ) Новоселицької МТГ

Мироненко
Ірина Володимирівна

Секретар міської ради, 
голова тендерної бюджетної групи

Члени тендерної бюджетної групи:
Тоцька Ірина Іванівна Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради
Нікітович Георгій Іванович Староста Маршинецького старостинського 

округу № 1
Єфтеній Ілля Андрійович Староста Рингацького старостинського 

округу №2
Кіореско
Віталій Вікторович

Староста Рокитненського старостинського 
округу №3

Ротар Анатолій Ілліч Староста Слобідського старостинського 
округу №4

Кукуряк Маріан Ілліч Староста Строїнецького старостинського 
округу №5

Зеліско
Володимир Леонтійович

Староста Котелівського старостинського 
округу №6

Штефлюк
Раду Г ригорович

Староста села Динівці

Кочурка Раду Порфирович Староста сіл Берестя та Довжок

Карунту Ігор Аркадійович Староста села Малинівка

Руснак Аделіна Іванівна Начальник відділу освіти міської ради

Козубовський Микола 
Георгійович

Начальник відділу культури, спорту, сім'ї та 
молоді апарату виконавчого комітету 
міської ради

Арсеній Лія Вікторівна Начальник відділу соціального захисту 
населення апарату виконавчого комітету 
міської ради

Ракоча Майя Іванівна Начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель апарату 
виконавчого комітету міської ради

Кіцак Наталя Василівна Начальник фінансового відділу міської ради

Бабина Оксана Дмитрівна Головний спеціаліст фінансового відділу 
міської ради



Безверхня Оксана 
Олександрівна

Головний спеціаліст фінансового відділу 
міської ради

Агратіна Тетяна Вікторівна Депутат міської ради
Вакарчук
Ганна Леонтіївна

Депутат міської ради

Гульпак Діна Олексіївна В.о. директора КУ «Центр надання 
соціальних послуг»

13 Власова Любов Вікторівна Директор КУ «Новоселицький інклюзивно- 
ресурсний центр»

14 Вакарчук Вікторія Ігорівна Голова Молодіжної ради Новоселицької 
ОТГ (за згодою)

15 Скрикуляк Світлана 
Євгеніївна

Голова ГО «Новоселицька агенція 
економічного розвитку та транскордонної 
співпраці» (за згодою)

Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради Ірина ТОЦЬКА


