
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 22 листопада 2018 року Миколаїв № 239-р 

 
 

 

Про створення робочої групи  

з питань реалізації Програми DOBRE  

в об’єднаних територіальних громадах  

Миколаївської області 

 

 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою посилення ролі органів місцевого 

самоврядування та створення кращих умов для розвитку об’єднаних 

територіальних громад, активного залучення громадян до прийняття рішень і 

забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні: 

 

1. Створити робочу групу з питань реалізації Програми DOBRE в 

об’єднаних територіальних громадах Миколаївської області у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

Кротов 

Андрій Олександрович 

 

- заступник голови обласної ради 

 

Заступники голови робочої 

групи: 
 

  

Нагорний 

Андрій Ігорович 

- регіональний менеджер Програми DOBRE  

 (за узгодженням) 

 

Павловська 

Олена Леонідівна 

- начальник відділу з питань забезпечення 

діяльності керівництва обласної ради та 

міжнародних відносин виконавчого апарату 

обласної ради 
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Секретар робочої групи: 

 

  

Савченко 

Марина Сергіївна  

 

- радник голови обласної ради 

Члени робочої групи: 

 

  

Каражей 

Олександр Михайлович 

 

- депутат обласної ради, голова тимчасової 

комісії з питань децентралізації влади та 

об’єднання територіальних громад з числа 

депутатів Миколаївської обласної ради  

 

Марін 

Григорій Афанасійович 

- депутат обласної ради, член тимчасової комісії 

з питань децентралізації влади та об’єднання 

територіальних громад з числа депутатів 

Миколаївської обласної ради 

 

Талпа 

Михайло Володимирович 

 

- депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з законності, депутатської 

діяльності, антикорупційної і регуляторної 

політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової 

інформації   

 

Коваленко  

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради  

 

Лабарткава 

Тетяна Сергіївна 

 

- керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради 

Бурдавіцин 

Максим Олександрович 

 

- експерт з муніципальних послуг Програми 

DOBRE  (за узгодженням) 
 

Єсмуханова 

Юлія Маратівна 

 

- заступник керівника Програми DOBRE 

(за узгодженням) 
 

Юрків 

Віталій Васильович 
 

- експерт з муніципальних послуг Програми 

DOBRE  (за узгодженням) 

 

Алексієнко 

Наталя Миколаївна 
 

- програмний спеціаліст Програми DOBRE 

(за узгодженням) 

 

Ващиленко 

Наталя Миколаївна 
 

 

 

- програмний спеціаліст Програми DOBRE 

(за узгодженням) 
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Сафронова 

Наталія Германівна 
 

- програмний спеціаліст Програми DOBRE 

(за узгодженням). 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної ради Кротова А. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


