
  

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 травня 2019 року               Баштанка                                               № 90   

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради  від       

15 січня 2018 року №8 «Про 

затвердження складу комісій по 

призначенню стипендій Баштанської 

міської ради в галузі культури і 

мистецтва та щорічного відкритого 

конкурсу «Талановита молодь 

Баштанщини»» 

 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення Баштанської міської ради від 07 липня 2017 

року №6 «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку культури на 

території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №5», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни в склад  комісії по призначенню стипендії Баштанської 

міської ради в галузі культури і мистецтва, виклавши його в новій редакції 

(додається). 

 

2. Внести зміни в склад комісії по призначенню стипендії Баштанської 

міської ради з проведення щорічного відкритого конкурсу «Талановита 

молодь Баштанщини», виклавши його в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                             І.РУБСЬКИЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету  міської ради 

від 10 травня 2019 року № 90 

 

 

Склад  

комісії по призначенню стипендії Баштанської міської ради в  

галузі культури і мистецтва 

 

Голова комісії: 

 

Грицюк Віталій Анатолійович - депутат міської ради 
 

Секретар: 

 

Березовська Світлана Вікторівна – начальник відділу розвитку культури і                                                         

туризму виконавчого комітету міської  ради 
 

Члени комісії: 

 

Бондарєва Алла Сергіївна – художник, майстер декоративно-прикладного  

мистецтва, член творчого об’єднання «Прибужжя» (за згодою) 

 

Борщевецька Ганна Іванівна - директор Баштанської районної ЦБС (за 

згодою) 

 

Вакалюк Тетяна Степанівна – методист по роботі театрів малих форм 

театрального жанру і свят Баштанського МБК (за узгодженням) 

 

Гапішко Світлана Володимирівна - директор Баштанської гімназії; депутат 

Баштанської міської ради;  

 

Ракітіна Наталя Михайлівна –  завідуюча художньо-естетичним відділом 

БДЮТ. 

 

Семеліт Алевтина Володимирівна – депутат міської ради, викладач дитячої 

музичної школи. 

 

Тригуб Наталя Василівна - керівник дитячого зразкового хореографічного 

колективу «Надія» БДЮТ. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                С.ЄВДОЩЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету  міської ради 

від 10 травня 2019 року №90 

 

Склад  

комісії з проведення щорічного відкритого конкурсу  

«Талановита молодь Баштанщини» 
 

Голова комісії: 
 

Грицюк Віталій Анатолійович - депутат міської ради (за згодою) 

 

Секретар: 

 

Березовська Світлана Вікторівна - начальник відділу розвитку культури і 

туризму 
 

Члени комісії: 
 

Боголюк Степан Гнатович – громадський діяч; (за згодою)  
 

Борщевецька Ганна Іванівна - директор Баштанської районної ЦБС (за 

згодою)  

Вакалюк Тетяна Степанівна – методист по роботі театрів малих форм 

театрального жанру і свят Баштанського МБК.  
 

Гонта Василь Миколайович – редактор районної газети «Голос 

Баштанщини»(за згодою) 
 

Гриненко Тетяна Вікторівна – завідувач методичного кабінету, методист 

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.                
 

Заболотня Лідія Іванівна – депутат міської ради, інспектор по роботі з 

органами самоорганізації населення. 
 

Малярчук Ірина Олександрівна – методист мовно-літературної галузі КУ 

«Баштанський РСЦОЗ О». 
 

Озерова Ірина Георгіївна - завідуюча відділом обслуговування Баштанської 

центральної районної бібліотеки (за узгодженням) 
 

Семеліт Алевтина Володимирівна – депутат міської ради, викладач 

Баштанської дитячої музичної школи. 
 

Тригуб Наталя Василівна - керівник дитячого зразкового хореографічного 

колективу «Надія» БДЮТ. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради              С.ЄВДОЩЕНКО 


