
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 06 березня 2023 р.                    м.Баштанка                            № 53- р 

 
 

Про утворення робочої групи  щодо 
перевірки окремих напрямків 

діяльності КП «Міськводоканал» 

Баштанської міської ради  в новому 
складі 

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статутом комунального підприємства 
«Міськводоканал», затвердженим рішенням Баштанської міської ради  від  
17 липня  2009 року за №19 та на підставі протокольних доручень, наданих на 
пленарному засіданні ХХХІ сесії міської ради від 09.02.2023 р., з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Утворити робочу групу щодо проведення перевірки окремих 
напрямків фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал», у новому 
складі згідно з додатком. 

2. Доручити робочій групі провести перевірку за окремими напрямками 
фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал». 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Олександра ВАСИЛЬЄВА. 
 

 

 

Міський голова                                Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до розпорядження  
міського голови  
06 березня 2023 року № 53-р 

 

Склад  
робочої групи щодо перевірки  окремих напрямків фінансово-господарської 

діяльності КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради 

 

 Голова комісії: 
ВАСИЛЬЄВ Олександр  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Заступник голови комісії: 
ЄВДОЩЕНКО Світлана  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Члени комісії: 
БОЙЧЕНКО Лариса  головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 
ВИНОГРАДОВА Оксана  начальник юридичного відділу міської 

ради 

ВОЛОДЬКОВА Ольга   депутат міської ради, голова фракції 
«Слуга народу» в Баштанській міській 
раді восьмого скликання (за узгодженням) 

ГОМЕРСЬКА Інна  секретар міської ради 

ДІСТРЯНОВА Яна  начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій та торгівлі 

ІЛЬЧУК Лілія  в.о. начальника фінансового відділу 
міської ради  

ЖИГАЛКІН Петро  депутат міської ради, голова фракції 
«Наш край» в Баштанській міській раді 
восьмого скликання (за узгодженням) 

КОНОНЕНКО Андрій  депутат міської ради, начальник відділу 
«ЦНАП» 

ЛЕХ Віктор  головний спеціаліст, інспектор праці 
відділу економічного розвитку, інвестицій 
та торгівлі, депутат міської ради 

ОНИЩУК Володимир 

 депутат міської ради, голова фракції 
«Європейська солідарність» в 
Баштанській міській раді восьмого 
скликання (за узгодженням) 

СТАСЮКЕВИЧ Олександр   Начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності  

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                          Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 


