
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

від 13 березня 2019 року                Баштанка                            № 41-р 

 

Про  нагородження Почесною  

грамотою    Баштанської 

міської   ради   

 

         На підставі пункту 20 частини 4   статті  42 Закону України  «Про  

місцеве  самоврядування в Україні», враховуючи клопотання директора КП 

«Добробут», клопотання директора КП «Міськводоканал» від 19.02.2019 

року № 46/2/01  та з нагоди відзначення свята Дня працівників житлово - 

комунального господарства та побутового обслуговування населення, 

вважаю за необхідне:             

 

1. Нагородити Почесною грамотою Баштанської міської ради: 

 

АРАПЕНКО Олену Володимирівну – робітника з благоустрою ДП 

«Зелене місто» КП «Добробут», за сумлінне ставлення до виконання  

функціональних обов'язків,  особистий внесок у забезпечення благоустрою 

Баштанської об’єднаної територіальної  громади та з нагоди відзначення 

Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення; 

 

БЕРЕЗУ Василя Миколайовича,  тракториста ДП «Екосектор» КП 

«Добробут», за сумлінне ставлення до виконання функціональних 

обов'язків, особистий внесок у забезпечення благоустрою Баштанської 

об’єднаної територіальної  громади та з нагоди  відзначення Дня 

працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення; 

 

БОАГІ  Івана Варфоломійовича, тракториста КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ», 

за сумлінне ставлення до виконання функціональних обов'язків, особистий 

внесок у забезпечення належної роботи водопровідно-каналізаційного 

господарства та з нагоди  відзначення Дня працівників житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування населення; 

 

БОРДОВСЬКОГО Олександра Сергійовича, начальника дільниці з 

експлуатації водозабірних споруд, очисних споруд та насосних станцій 

системи водопостачання  КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ», за сумлінне 



ставлення до виконання функціональних обов'язків, особистий внесок у 

забезпечення належної роботи водопровідно-каналізаційного господарства 

та з нагоди  відзначення Дня працівників житлово-комунального 

господарства та побутового обслуговування населення; 

 

ВОЙЦЕХОВА Петра Петровича, фізичну особу підприємця, майстра по 

ремонту взуття, за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, 

високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди  відзначення 

Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення; 

 

ІВАНИЧКУ Михайла Васильовича,  робітника з благоустрою  КП 

«Добробут», за сумлінне ставлення до виконання функціональних 

обов'язків, особистий внесок у забезпечення благоустрою Баштанської 

об’єднаної територіальної  громади та з нагоди  відзначення Дня 

працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення; 

 

ЛИТКІНА Віктора Германовича, оператора спец водоочищення відділу 

доочистки питної води КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ», за сумлінне ставлення 

до виконання функціональних обов'язків, особистий внесок у забезпечення 

належної роботи водопровідно - каналізаційного господарства та з нагоди  

відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства та 

побутового обслуговування населення; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ТРУНОВА Анатолія Івановича,  водія КП «Добробут», за сумлінне 

ставлення до виконання функціональних обов'язків, особистий внесок у 

забезпечення благоустрою Баштанської об’єднаної територіальної  громади 

та з нагоди  відзначення Дня працівників житлово-комунального 

господарства та побутового обслуговування населення; 

 

ФЕЩУК Марину Валеріївну, майстра манікюру, салону краси «GLORIA” 

за надання якісних послуг в сфері побутового обслуговування населення, 

відданість професії, активну життєву позицію та з нагоди  відзначення Дня 

працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення; 

 

 

 

Міський  голова                                                                            І.РУБСЬКИЙ 
 

 

 

 


