
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  

від  11 січня  2022 року                   м. Баштанка                                    №  5-р     

  

Про внесення змін до розпорядження міського 
голови від 06.01.2021 року №4-р «Про  
створення   робочої групи  з модернізації 
відділу «ЦНАП» виконавчого комітету 
міської ради» 

  

Керуючись   пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання заходів щодо забезпечення 
ефективної роботи з питань надання адміністративних послуг у виконавчому 
комітеті  Баштанської міської ради затверджених рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 22 грудня 2020 року № 22,  з о б о в ’ я з у ю: 

  

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 06.01.2021 року 
№4-р «Про  створення   робочої групи робочої групи з модернізації відділу 
«ЦНАП» виконавчого комітету міської ради» та викласти склад робочої групи у 
новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за  роботою робочої групи  з модернізації відділу «ЦНАП» 
виконавчого комітету міської ради залишаю за собою. 
  

   

  

Міський голова                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 

  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Додаток  
                                                                                                до розпорядження  
                                                                                                міського голови 

                                                                                                11 січня 2022 р.№ 5-р 

  

С К Л А Д 

робочої групи з модернізації відділу «ЦНАП» 

виконавчого комітету   Баштанської міської ради 

  

Голова  робочої групи: 
БЕРЕГОВИЙ Олександр 
Анатолійович 

  

міський голова 

Заступник голови робочої групи: 
ВАСИЛЬЄВ Олександр Сергійович  

заступник міського голови з  питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Секретар робочої групи: 

КОРОЛЬОВА Інна Олександрівна 

адміністратор відділу «ЦНАП» 
виконавчого комітету  Баштанської 
міської ради 

Члени  робочої групи: 
ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна  

заступник міського голови з  питань 
діяльності виконавчих органів ради 

ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович 

начальник відділу з питань житлово-

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

ГАВРИЛЮК Лариса Анатоліївна 
начальник відділу з соціальних питань 
виконавчого комітету міської ради  

ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна секретар міської ради 

ЗМІЄВСЬКА Любов Олександрівна 
начальник загального відділу 
виконавчого комітету міської ради 

КОВРИГА Олександр Юрійович 
староста Явкинського старостинського 
округу 

ШЛЯХОВА Лариса Анатоліївна  
  

керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради 

МАЙДАНОВ Віктор Володимирович депутат міської ради (за згодою) 
ОНИЩУК Володимир Іванович депутат міської ради (за згодою) 

СИРИЦЯ Леонід Миколайович 

начальник відділу містобудування, 
архітектури, містобудівного кадастру та 
цивільного захисту, головний 
архітектор району 

ВИНОГРАДОВА Оксана Віталіївна 

спеціаліст I категорії юридичного 
відділу виконавчого комітету міської 
ради 

ЧЕРНЕНКО  Олександр 
Олександрович 

начальник відділу «ЦНАП» 
виконавчого комітету  Баштанської 
міської ради 

КУНПАН Тетяна Валеріївна головний спеціаліст  відділу 



енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив, інвестицій 

КОКІТКО Євген Володимирович 

член виконавчого комітету міської 
ради, голова громадської організації 
«Наше місто» (за згодою) 

МАЛАМУЖ Олександр 
Анатолійович 

фізична особа – підприємець (за                                     
згодою)  

  

 

 

Керуюча справами виконавчого  
комітету міської ради                                                              Лариса ШЛЯХОВА 


