
Додаток  

                                                                              до рішення міської ради 

  12.11.2018 № 16 

(в редакції рішення Баштанської міської 
ради від 04 лютого 2021 № 21) 

 
Склад робочої групи по  розробці плану удосконалення послуги з 

утримання та ремонту  доріг на території Баштанської  територіальної 
громади Миколаївської області 

 
Голова робочої групи: 

БЕРЕГОВИЙ Олександр Анатолійович – міський голова. 
 

Секретар робочої групи: 
 САВЧЕНКО Оксана Олександрівна – спеціаліст І категорії відділу з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності. 
 

Члени робочої групи: 
БАРАННІКОВ Анатолій Анатолійович - староста Пісківського 

старостинського округу; 
ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчого комітету; 

ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович – начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності; 

ГРИЦЮК Віталій Анатолійович – депутат міської ради, голова постійної 
комісії з питань транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-

комунального господарства, приватизації та власності; 
ЖИГАЛКІН Петро Іванович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою 
та екології; 

КОВРИГА Олександр Юрійович - староста Явкинського старостинського 
округу;  

КОКІТКО Євген Володимирович – голова громадської організації «Наше 
місто»; 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївна - староста Новопавлівського 
старостинського округу 

КУЧЕРЕНКО Тетяна Василівна - староста  Новосергіївського 
старостинського округу; 

МАЙДАНОВ Віктор Володимирович – депутат міської ради, голова 
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики; 

МАЛАМУЖ Олександр Анатолійович – приватний підприємець; 
ОНИЩУК Володимир Іванович – депутат міської ради;  



ОСАДЧИЙ  Олег Вікторович - староста Новоіванівського 
старостинського округу; 

ПРОКОПЧУК Віктор Володимирович - староста Плющівського 

старостинського округу;   
РУДЕНКО Лілія Володимирівна – депутат міської ради; 
СИРИЦЯ Леонід Миколайович – начальник відділу з питань 

містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту; 
головний архітектор ОТГ; 

СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович – спеціаліст І категорії відділу з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності; 

СОКОЛ Наталія Сергіївна – староста Добренського старостинського 
округу; 

ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна - староста  Христофорівського 
старостинського округу; 

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна – староста  Новоєгорівського 
старостинського округу;  

ШАФОРОСТ Наталя Григорівна – начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                   Олександр ВАСИЛЬЄВ 
 


