
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
Від _17 квітня   2019 р.                             м. Баштанка                       № _69  -р__               

 

 

Про чергування відповідальних 

працівників виконавчих органів 

міської ради ОТГ під час 

проведення ІІ туру виборів 

Президента України 21 квітня 

2019 року 

 

 

 

        З метою забезпечення створення належних умов для підготовки та 

проведення ІІ туру виборів Президента України 21 квітня 2019 року, керуючись  

Законом України «Про вибори Президента України», пунктами  19, 20 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о 

б о в ’я з у ю: 

 

        1.Затвердити графік чергування відповідальних працівників виконавчих 

органів Баштанської міської ради під час проведення ІІ туру виборів Президента 

України  21 квітня 2019 року (додається). 

 

        2.Структурним підрозділам, територіальним органам виконавчого комітету 

Баштанської міської ради ОТГ надати у міську раду аналогічні графіки 

чергувань відповідальних осіб під час проведення виборів, а саме: 

1) відділу освіти, молоді і спорту (Г.Зеркаліна) у приміщеннях: 

-Баштанської гімназії, Баштанського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 2, відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету 

міської ради та на територіях, прилеглих до цих об’єктів; 

2) відділу  розвитку культури і туризму (С.Березовська) у приміщеннях міського 

Будинку культури,  міського культурного центру, сільських клубах сіл 

Шевченко, Зелений Яр та на територіях, прилеглих до цих об’єктів; 

3) т.в.о. старост, старості с.Новоєгорівка по всій території старостату. 

 

         3.Рекомендувати головному лікарю Баштанської центральної районної 

лікарні А.Барсегян, т.в.о. начальника Баштанського міжрайонного управління 

водного господарства С.Фісієнку та директору Андріївського СПТУ-42 

Ю.Бенюху визначити відповідальних працівників своїх закладів, установ для 



термінового вирішення питань у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 

дільницях, що розміщені у цих приміщеннях, не пов’язаних з процесом 

голосування. Відомості  про відповідальних працівників надати у відділ 

організаційно-кадрової роботи та контролю міської ради або на електронну 

адресу bashtrada@ukr.net. 

 

      4.Директорам комунальних підприємств «Міськводоканал» (В.Кот) та 

«Добробут» (А.Кардашов) створити аварійні бригади для чергування на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій 21 квітня 2019 року та вжиття необхідних 

заходів щодо підвищення готовності об’єктів комунального господарства 

об’єднаної територіальної громади. 

 

      5.Відділу з питань містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та 

цивільного захисту (Л.Сириця) вжити заходів щодо підвищення оперативної 

готовності сил та засобів цивільного захисту, протипожежної безпеки на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій у м.Баштанка та селах Баштанської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

      6.Доручити начальнику КО «Правопорядок» (І.Болтрушко) вжити 

необхідних заходів щодо забезпечення громадського порядку на території 

об’єднаної територіальної громади.   

 

      7.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 І. РУБСЬКИЙ      
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                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Розпорядженням міського голови 

                                                                       від 17  квітня 2019 р. №_69 -р__ 

Г Р А Ф І К 

чергування відповідальних працівників виконавчих органів міської ради ОТГ 

під час проведення ІІ туру виборів Президента України 21 квітня 2019 року 
Прізвище, ім’я, по батькові  Посада Контактні телефони, 

адреса електронної 

пошти 

20 квітня 2019 р. 

9.00-13.00 

Гладка Юлія Сергіївна Начальник відділу 

організаційно-кадрової роботи 

та контролю 

979648959 

2-67-47 

13.00-18.00 

Мачура Олександр 

Сергійович 

Головний спеціаліст відділу 

ЖКГ 

0987650622 

2-76-59 

21-22 квітня 2019 р. 

7.00-15.00 (21 квітня) 

Кононенко Лариса 

Анатоліївна  

Керуюча справами виконавчого 

комітету міської ради 

0973242800 

2-70-26 

Комощук Олена Іванівна Начальник відділу економіки, 

торгівлі та оподаткування 

0681983601 

2-67-60 

15.00-23.00 (21 квітня) 

Луценко Людмила 

Іванівна 

Секретар міської ради 0637548450 

2-62-80 

Коханова Ірина 

Володимирівна 

Оператор комп’ютерного 

набору  

0933739101 

2-67-47 

23.00 (21 квітня)  - 7.00 (22 квітня) 

Ґудзь Віктор 

Геннадійович 

Головний спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, 

містобудівного кадастру, 

цивільного захисту, головний 

архітектор ОТГ 

0967146619 

2-68-47 

Гапішко Інна Василівна Спеціаліст І категорії 

загального відділу 

0984178230 

2-67-47 

Мосін Валерій 

Валерійович 

Спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності 

0939545941 

2-68-47 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету міської ради                                              Л.КОНОНЕНКО 


