
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від 23 грудня 2020  року                     Баштанка                                          № 211-р  
 
 

Про  розподіл та закріплення печаток 
за старостами старостинських округів 

  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 
року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №375 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.      
№ 950 і від 17 січня 2018 р. № 55, рішень міської ради  від 15 грудня  2020 
року № 4 «Про утворення старостинських округів» та № 7 «Про затвердження 
старост» , з о б о в’ я з у ю: 

 
 

1.  Розподілити та закріпити Гербові печатки виконавчого комітету 
Баштанської міської ради (на печатці повинні міститися такі відомості: 
Україна, виконавчий комітет Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області, код ЄДРПОУ виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, Герб України, номери печаток - з №1 по №9): 

 
 

1)  Печатку №1 – за старостою Добренського старостинського округу  -  
СОКОЛ  Наталією Сергіївною;  
 

2) Печатку №2 -  за старостою Новоєгорівського старостинського 
округу – ЧУХАРЕНКО Світланою Миколаївною; 
 

3) Печатку №3 - за старостою Новоіванівського старостинського округу 
–  ОСАДЧИМ Олегом Вікторовичем; 

4) Печатку №4 - за старостою Новосергіївського старостинського 
округу – КУЧЕРЕНКО Тетяною Василівною; 

5) Печатку №5 - за старостою Новопавлівського старостинського 
округу – КРАВЧЕНКО Тетяною Миколаївною; 

6)  Печатку №6 - за старостою Пісківського старостинського округу – 

БАРАННІКОВИМ Анатолієм Анатолійовичем; 
7) Печатку №7 - за старостою Плющівського старостинського округу – 

ПРОКУПЧУКОМ Віктором Володимировичем; 
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8) Печатка №8 - за старостою Христофорівського старостинського 
округу – ХРУСТАВКОЮ Ларисою Володимирівною; 

9) Печатку №9 - за старостою Явкинського старостинського округу – 

КОВРИГОЮ Олександром Юрійовичем. 
 

2. Покласти на старост старостинських округів персональну 
відповідальність за збереження та використання печаток. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету міської ради Ларису КОНОНЕНКО. 

 

 
 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


