
 
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 26 вересня 2017 року м. ___Баштанка_________ №     223-р 

 

Про створення  гендерної бюджетної групи  
Баштанської міської ради 

 

 

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцевого 
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 проекту «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE) вважаю за необхідне: 
 

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 
об’єднаній територіальній громаді. 

3. Доручити  ГБГ 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. 

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

5. Забезпечити внесення розроблених документів на розгляд сесії міської ради. 
6. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                 І.В. Рубський 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до розпорядження 

міського голови  
«26» вересня 2017 р.№223-р 

 

Склад 

гендерної бюджетної групи (далі – ГБГ) Баштанської міської ради 

 

Голова  гендерної бюджетної групи: 

 Рубський Іван Васильович                                              міський голова. 

 

Члени гендерної бюджетної групи: 

Волович Олег Михайлович                                             т. в. о. старости Явкинського      
                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                            комітету  Баштанської міської ради 

 

Євдощенко Світлана Вікторівна                                     заступник міського голови з питань  
                                                                                            діяльності виконавчих органів 

                                                                                            Баштанської міської ради 

 

Золотухіна Олена Володимирівна                                  т. в. о. старости Христофорівського        

                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                            комітету  Баштанської міської ради 

Климик Валентина Петрівна                                           т. в. о. старости Добренського        
                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                            комітету  Баштанської міської ради 

 

  

Ліщук Наталя Анатоліївна                                              завідувач сектору видатків фінансового 

                                                                                            відділу виконавчого комітету    
                                                                                            Баштанської міської рад 

 

 

Луценко Микола Олексійович                                        т. в. о. старости Плющівського  
                                                                                            територіального органу виконавчого 

                                                                                            комітету Баштанської міської ради 

 

 Молодецький Павло Іванович                                         т. в. о. старости Новоіванівського  

                                                                                            територіального органу виконавчого 

                                                                                             комітету Баштанської міської ради 

 

Процак Олександр Володимирович                                перший заступник міського голови 

 

Ракітіна Наталя Михайлівна                                            начальник відділу розвитку культури і   
                                                                                            туризму виконавчого комітету  
                                                                                            Баштанської міської ради 

 

Рошиор Людмила Миколаївна                                        т. в. о. старости Новопавлівського       
                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                             комітету Баштанської міської ради 

 

Тищенко Людмила Володимирівна                                в.о. начальника відділу освіти, молоді та   

                                                                                            спорту виконавчого комітету  



                                                                                            Баштанської міської ради 

Халабуда Олександр Васильович                                   т. в. о. старости Пісківського       

                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                             комітету Баштанської міської ради 

 

Чернова Світлана Миколаївна                                         т. в. о. старости Новосергіївського       

                                                                                            територіального органу виконавчого  
                                                                                             комітету Баштанської міської ради 

 

Чухаренко  Світлана Миколаївна                                    староста Новоєгорівського   
                                                                                             старостинського округу  
 

Шафорост Наталія Григорівна                                        начальник відділу енергоменеджменту 

                                                                                            муніципальних ініціатив та інвестиці 
                                                                                            Баштанської міської ради 

   

 

 

 
Секретар міської ради                                                                                    Л.І.Луценко 


