
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.08.2018 № 276р 
«Про визначення відповідальних осіб» 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Запорізької міської ради від 28.03.2018 №57 «Про внесення змін до 

Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами)»: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 22.08.2018 № 

276р «Про визначення відповідальних осіб», а саме затвердити Перелік осіб, які 

визначені відповідальними за ведення спеціального журналу обліку при 

голосуванні в рамках реалізації Громадського бюджетування у новій редакції 

(додається). 

2. Головам районних адміністрацій Запорізької міської ради, 

начальнику управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради забезпечити з 1 по 30 вересня щороку роботу пунктів для 

голосування відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 29.08.2017 №512 «Про визначення місць для голосування в рамках 

реалізації Громадського бюджетування (зі змінами)». 

3.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Малиш В.І. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 



 

                                                                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                                                                   до розпорядження 

                                                                                                                                                                міського голови 

                                                                                                                                                                           __________ № _____ 
 

Перелік осіб, які визначені відповідальними за ведення спеціального журналу обліку 

 при  голосуванні в рамках реалізації Громадського бюджетування  
 

 

№ 

з/п 

Найменування установи Відповідальна особа Посада/контактний телефон 

1. Управління внутрішньої 

політики преси та інформації 

Запорізької міської ради 

Гранько Ольга 

Андріївна 

головний спеціаліст відділу по забезпеченню роботи веб-

сайту міської влади управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської ради, 224-02-97 

2. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району 

Бродська Ганна 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст сектору по культурі та спорту  

районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району, 236-33-56 

3. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Дніпровському району 

Петренко Тетяна 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Дніпровському району, 222-58-12  

4. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району 

Шаповал Ірина 

Миколаївна 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Заводському району, 239-71-37 



5. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району 

Остапець Ярослав 

Костянтинович 

головний спеціаліст сектору по культурі та спорту районної 

адміністрації Запорізької міської ради по Комунармському 

району, 287-09-44 

6. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району 

Вишнякова Людмила 

Євгенівна 

начальник загального відділу районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Олександрівському району, 

764-38-58 

7. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району 

Макаренко Олена 

Сергіївна 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Хортицькому району, 278-83-93  

8. Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району 

Клименко Олена 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Шевченківському району, 222-63-34 

 
 
 
Директор департаменту фінансової 
та бюджетної політики Запорізької 
міської ради               О.А. Вагіс 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради              Р.А. Омельянович 


