
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  «16» лютого 2021 р.                   Баштанка                            №44-р 

 

Про створення робочої групи з 
розвитку туризму та створення єдиної 
сучасної музейної системи на базі 
Баштанського краєзнавчого музею 

 

 

      Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання заходів Стратегічного 
плану розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади, з метою 
розвитку галузі туризму, розробки туристичних маршрутів та створення 
єдиної сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзначого музею, 

 з о б о в ’ я з у ю:  
 

Затвердити склад робочої групи з розвитку туризму та створення єдиної 
сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзнавчого музею 
(додається). 

 

 

 

 Міський голова                    Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 

         до розпорядження 

міського голови 

                                                                                     16 лютого 2021р.  №44-р 

 

СКЛАД 

Робочої групи з розвитку туризму та створення єдиної сучасної музейної 
системи на базі Баштанського краєзнавчого музею 

 

Голова робочої групи – ЄВДОЩЕНКО Світлана Вікторівна, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови робочої групи – БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна, 
начальник відділу розвитку культури і туризму.  
Секретар робочої групи – ТРЕБУХ Олег Олексійович, директор 
Баштанського районного краєзнавчого музею. 
 

Члени робочої групи: 

 

БЕРЕЗА Лілія Юріївна – вчитель історії та директор музею у Баштанському 
опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2; 
БУЦЬКА Альона Василівна – вчитель історії Баштанської гімназії; 
ВИНОГРАДОВА Олена Григорівна – начальник відділу з питань засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськістю; 
ГОНТА Василь Миколайович – редактор ПП «Редакція районної газети 
Голос Баштанщини»; 

ГОРБЕНКО Олександр Олександрович – депутат міської ради, голова 
постійної комісії з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, 
побутового обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, 
духовності, законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та 
етики; 
ГРИНЕНКО Тетяна Вікторівна – депутат міської ради, історик; 

ЗАГОРЕЛЬСЬКА Дар’я Олегівна – вчитель історії та практичний психолог 
Явкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

КОВРИГА Олександр Юрійович – голова громадської організації 
«Явкинці», староста с.Явкине; 
КОВТУН Марина Олександрівна – депутат міської ради; 
МАРУЩАК Леонід Михайлович – історик, експерт з музейного 
менеджменту; 
ПОЛІВОДА Олександр Леонідович – методист з питань охорони культурної 
спадщини Баштанського районного краєзнавчого музею; 
РЯСИК Любов Олексіївна – вчитель історії Баштанського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1; 
ТРЕБУХ Ганна Миколаївна – зберігач фондів Баштанського краєзнавчого 
музею; 



ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна – голова громадської організації 
«Христофорівці», староста с.Христофорівка; 
ЦИМБАЛЮК Тетяна Василівна – завідувач музею історії та образотворчого 
мистецтва с.Христофорівка; 
ШАФОРОСТ Наталя Григорівна – начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій. 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Інна ГОМЕРСЬКА 


