
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 05 січня  2022 року                  Баштанка               №   2 - р 

 

 

Про внесення змін до 
розпорядження міського голови від 

23.07.2020 р. №109-р «Про  міську 

тимчасову комісію з питання  
забезпечення своєчасності і повноти 
сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджету» 

 

 

          Відповідно до статті 28, пункту 20 частини 4  статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами,           
з о б о в ’ я з у ю: 

 

          1.  Внести зміни до складу міської тимчасової комісії з питання 
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до бюджету, затвердженого розпорядженням міського 
голови  від 23.07.2020 року №109-р, та викласти його в новій редакції 
(додається). 
          2.   В разі необхідності можливе залучення працівників інших 
установ,організацій, підприємств (за узгодженням). 
 3.      Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

  

 

Міський голова                                                            Олександр БЕРЕГОВИЙ 

                                       

 

 

 

 

 

               

 



                                                                                              Додаток  
                                                                                              до розпорядження                                                   
                                                                                              міського голови      
                                                                                              05.01.2022 р. № 2-р 

 

 

СКЛАД 

міської тимчасової комісії з питання  забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів до бюджету 

 

 

Голова  міської тимчасової комісії: 
 

Береговий Олександр  Анатолійович, міський голова                            

    

Заступник голови міської тимчасової комісії: 
 

Євдощенко Світлана Вікторівна, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

Секретар міської тимчасової комісії: 
  

Ільчук Лілія Сергіївна,  завідувач сектору доходів фінансового відділу 
міської ради                                       

                                                                                                                           

Члени міської тимчасової комісії: 
 

Бублик Іван Анатолійович, начальник відділу з питань земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища міської ради; 

 

Бутучел Світлана Вікторівна, начальник Баштанського відділу по податкам 
і зборам фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління 
податкової адміністрації фізичних осіб ГУ ДПС У Миколаївській області            
(за узгодженням); 
  

Іванова Алла Ігорівна, начальник відділу обслуговування громадян №5 
(сервісного центру) управління обслуговування громадян Головного 
управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області                            
(за узгодженням); 
 

Комощук Олена Іванівна, начальник відділу з питань розвитку економіки 
та торгівлі; 
 



Костанян Тетяна Миколаївна, начальник управління Державної   
казначейської служби України у  Баштанському районі Миколаївської 
області (за узгодженням);                                                                                 
 

Майданов Віктор  Володимирович,  начальник комунальної організації 
«Правопорядок» (за узгодженням); 
 

Дорошенко Олександр Васильович,  головний спеціаліст з внутрішнього 
аудиту та  гендерної політики міської ради; 
 

Лех Віктор Петрович, головний спеціаліст, інспектор праці відділу з питань 
розвитку економіки та торгівлі міської ради; 
 

Виноградова Оксана Віталіївна, спеціаліст І категорії юридичного відділу 
міської ради. 

 

 

 

 

Керуюча справами                           

виконавчого комітету 

міської ради                                                                     Лариса  ШЛЯХОВА 


