
                                                             
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

23 березня 2021 року                            Баштанка                                    №71-р    

 

Про створення організаційного 
комітету 

 

      Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою гідного відзначення у Баштанській 
територіальній громаді у 2021 році Дня міста, з о б о в’я з у ю:  

1. Створити організаційний комітет по святкуванню 215 річниці  
Дня міста  та 5 річниці створення Баштанської територіальної громади у 
такому складі : 
Голова комітету :      
Береговий Олександр Анатолійович - міський голова; 
 

Заступники голови комітету :  

Гомерська Інна Петрівна -  секретар міської ради;                
Євдощенко Світлана Вікторівна - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 
 

Секретар комітету :  

Безручко Лариса Олександрівна, головний спеціаліст відділу розвитку 
культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради; 
 

Члени комітету :       
Андрєєва Лідія Василівна - голова Баштанської районної організації 
ветеранів України (за узгодженням);  
Барсегян Алла Анатоліївна - директор комунального некомерційного 
підприємства  «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської 
ради Миколаївської області, головний лікар (за узгодженням); 
Березовська Світлана Вікторівна - начальник відділу  розвитку культури і 
туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради; 



Бочак Дмитро Євгенович - начальник Баштанського районного сектору ГУ 
ДСНС України у Миколаївській області (за узгодженням); 
Бублик Іван Анатолійович - начальник відділу з питань земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища Баштанської міської ради; 
Баранніков Анатолій Анатолійович -  староста Пісківського 
старостинського округу; 
Виноградова Олена Григорівна – начальник відділу з питань засобів 
масової інформації та зв’язків з громадськістю Баштанської міської ради; 
Васильєв Олександр Сергійович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 
Гладка Юлія Сергіївна - начальник відділу організаційно-кадрової роботи 
та контролю Баштанської міської ради; 
Гуров Сергій Олександрович – начальник Баштанського відділу поліції 
ГУНП у Миколаївській області; 
Дерев’янко Валентин Васильович - директор Баштанської дитячо-

юнацької спортивної школи; 
Дмитрів Владислав Мирославович -  голова комісії з реорганізації 
Баштанської, Березнегуватської, Казанківської, Снігурівської, Новобузької 
районних адміністрацій Миколаївської області; 
Дерев’янко Максим Сергійович - начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Баштанської міської ради; 
Зюзько Ганна Станіславівна - голова Баштанської міської організації 
ветеранів України; 
Заболотня Лідія Іванівна - депутат міської ради,  інспектор по роботі з 
органами самоорганізації населення; 

Ільчук В’ячеслав Анатолійович - директор КП «Добробут»;  
Коврига Олександр Юрійович - староста Явкинського старостинського 
округу; 
Клименко Сергій Григорович -  начальник цеху телекомунакаційних 
послуг №17 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (за узгодженням); 
Комариста Людмила Вікторівна - директор Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 
Кононенко Лариса Анатоліївна - керуюча справами виконавчого комітету 
Баштанської міської ради; 
Крамаренко Ольга Борисівна - директор КЗ «Баштанський міський 
Будинок культури»; 
Кравченко Тетяна Миколаївна - староста Новопавлівського 
старостинського округу; 
Кучеренко Тетяна Василівна - староста Новосергіївського старостинського 
округу; 
Майданов Віктор Володимирович - начальник КО «Правопорядок»; 
Озерова Ірина Георгіївна - в.о. директора КЗ «Баштанська публічна 
бібліотека»; 



Осадчий Олег Вікторович - староста Новоіванівського старостинського 
округу; 

Олійник Наталія Володимирівна – голова Баштанської районної ради; 
Прокопчук Віктор Володимирович - староста Плющівського 

старостинського округу; 
Сушицький Олександр Миколайович - директор КУ «Баштанська дитяча 
музична школа»; 
Сокол Наталія Сергіївна - староста Добренського старостинського округу; 
Требух Олег Олексійович - директор КУ «Баштанський краєзнавчий 
музей»; 
Хруставка Лариса Володимирівна - староста Христофорівського 
старостинського округу; 
Чухаренко Світлана Миколаївна - староста Новоєгорівського 

старостинського округу; 
Шафорост Наталія Григорівна - начальник відділу енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій Баштанської міської ради. 

 

2. Робочій групі розробити заходи та забезпечити їх виконання. 

 

Міський голова                                                                Олександр БЕРЕГОВИЙ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             

      

 

 


