
             
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 лютого 2023 року № 1                         ХХХІ  сесія восьмого скликання 
    Баштанка   

 

Про звіти старост старостинських 
округів Баштанської міської ради  
щодо результатів їх діяльності за 
2022 рік 

 

На підставі частини 3 статті 26, пунктів 3, 5 статті 54 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», підпункту 15 пункту 3.2. розділу ІІІ 
Положення про старосту Баштанської об'єднаної територіальної громади, 
затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2020 року №6, заслухавши 
звіти старост старостинських округів Баштанської міської ради щодо результатів 
їх діяльності за 2022 рік, враховуючи висновки засідань постійних комісій міської 
ради, міська рада  
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт старости Добренського старостинського округу Баштанської міської 
ради СОКОЛ Наталії Сергіївни щодо результатів її діяльності за 2022 рік взяти 
до відома (додається). 

2. Звіт старости Новоіванівського старостинського округу Баштанської міської 
ради ОСАДЧОГО  Олега Вікторовича щодо результатів його діяльності за 2022 
рік взяти до відома (додається). 

3. Звіт старости Новосергіївського старостинського округу Баштанської 
міської ради КУЧЕРЕНКО Тетяни Василівни щодо результатів її діяльності за 
2022 рік взяти до відома (додається). 

4. Звіт старости Пісківського старостинського округу Баштанської міської 
ради БАРАННІКОВА Анатолія Анатолійовича щодо результатів його 
діяльності за 2022 рік взяти до відома (додається). 

5. Звіт старости Явкинського старостинського округу Баштанської міської 
ради КОВРИГИ Олександра Юрійовича щодо результатів його діяльності за 
2022 рік взяти до відома (додається). 



6. Звіт старости Христофорівського старостинського округу Баштанської 
міської ради ХРУСТАВКИ Лариси Володимирівни щодо результатів її 
діяльності за 2022 рік взяти до відома (додається). 

7. Звіт старости Новоєгорівського старостинського округу Баштанської 
міської ради ЧУХАРЕНКО Світлани Миколаївни щодо результатів її 
діяльності за 2022 рік взяти до відома (додається). 

8. Звіт старости Новопавлівського старостинського округу Баштанської 
міської ради КРАВЧЕНКО Тетяни Миколаївни щодо результатів її діяльності 
за 2022 рік взяти до відома (додається). 

9. Доручити старостам старостинських округів Баштанської міської ради: 
забезпечити виконання доручень міського голови та виконавчого комітету, 
здійснення контролю за дотриманням правил використання об’єктів комунальної 
власності  територіальної громади, що розташовані на території старостинських 

округів тощо; 

проводити інформування населення сіл старостинських округів щодо роботи 
старости та Баштанської міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр БЕРЕГОВИЙ 


