
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  15 січня 2021 р.    м. Баштанка    №    7 - р  
 

 

Про створення  гендерної 
бюджетної групи Баштанської 
міської ради 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з метою підвищення 
гендерної рівності, сприяння розширенню прав і можливостей для жінок, 

шляхом залучення жінок у процеси прийняття рішень та громадське життя в 
Баштанській об’єднаній територіальній громаді в рамках реалізації 
Національним Демократичним Інститутом (NDI) компоненту проєкту 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE),   

з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Створити гендерну бюджетну групу (далі – ГБГ) Баштанської міської 
ради відповідно до додатку 1 (додається). 

2. До роботи ГБГ залучати представників відділів Баштанської міської 
ради, зацікавлених у впровадженні гендерних бюджетних ініціатив в 
Баштанській міській раді. 

3. Доручити  ГБГ: 

1) Запровадити гендерні 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. 

2) Забезпечити всебічне обговорення розроблених документів, 
проєктів розпоряджень, рішень, програм та інших документів із залученням 
громадськості.  

3) Забезпечити внесення розроблених документів на розгляд сесії 
міської ради. 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження від 26 вересня 
2017 року № 223-р «Про створення гендерної бюджетної групи Баштанської 
міської ради». 

5.Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова             Олександр БЕРЕГОВИЙ 



Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови  
15 січня 2021 р. №7-р 

 

Склад 

гендерної бюджетної групи (далі – ГБГ) Баштанської міської ради 

 

Голова  гендерної бюджетної групи: 

 Береговий Олександр Анатолійович                    міський голова. 

 

Члени гендерної бюджетної групи: 
 

Березовська Світлана Вікторівна начальник відділу культури та туризму 

 

Васильєв Олександр Сергійович заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

Гаврилюк Лариса Анатоліївна начальник відділу із соціальних питань  

 

Гладка Юлія Сергіївна начальник відділу організаційно-

кадрової роботи та контролю 

 

Гомерська Інна Петрівна секретар міської ради 

 

Гриненко Тетяна Вікторівна депутат міської ради 

 

Євдощенко Світлана Вікторівна заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

Ільчук Лілія Сергіївна завідувач сектору доходів фінансового 
відділу 

 

Ліщук Наталія Анатоліївна в.о. начальника фінансового відділу 

 

Мельничук Ірина Леонідівна економіст відділу освіти, молоді та 
спорту 

 

Мила Оксана Михайлівна член ГО «Наше місто» 

 

Смола Людмила Олександрівна головний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту 

 

Шафорост Наталія Григорівна                   начальник відділу енергоменеджменту,           
 муніципальних ініціатив та інвестицій 

                                                                                      

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради   Олександр ВАСИЛЬЄВ 


