
 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

01.03.2023 року                   Баштанка                            51-р 
               

 

Про затвердження комісії по 
обстеженню дорожньої мережі 
Баштанської територіальної громади в 
новому складі 
 

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання протокольних доручень, 
наданих на пленарному засіданні ХХХІ сесії міської ради від 09.02.2023 
року, з метою обстеження стану покриття дорожньої мережі та у зв’язку з 
кадровими змінами, зобов’язую: 
 

1. Затвердити склад комісії по обстеженню дорожньої мережі 
Баштанської територіальної громади у новому складі згідно з додатком. 
 

2. Розпорядження міського голови від 14 січня 2022 року №7-р «Про 
затвердження складу комісії по обстеженню дорожньої мережі Баштанської 
територіальної громади», вважати таким, що втратило чинність. 
 

 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр БЕРЕГОВИЙ                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Додаток  
до розпорядження  
міського голови  
від 01.03. 2023 року  № 51- р 

 

СКЛАД 

комісії по обстеженню дорожньої мережі  
Баштанської  територіальної громади 

 

Голова комісії: 
ВАСИЛЬЄВ  Олександр Сергійович – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 
 

Заступник голови комісії: 
СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович – начальник відділу з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності. 
 

Секретар комісії: 
 ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович – головний спеціаліст відділу з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності. 
          

Члени комісії: 
БАРАННІКОВ Анатолій Анатолійович - староста Пісківського 

старостинського округу (при обстежені с.Піски, с.Костянтинівка); 
БЕНЮХ Юрій Іванович – депутат міської ради, член фракції ВО 

«БАТЬКІВЩИНА» в Баштанській міській раді; 
 ВОЛОДЬКОВА Ольга Олександрівна – депутат міської ради, голова 
фракції «СЛУГА НАРОДУ» в Баштанській міській раді; 
 ЖИГАЛКІН Петро Іванович – депутат міської ради, голова фракції 
«НАШ КРАЙ» в Баштанській міській раді; 

ЗЮЗЬКО Ганна Станіславівна - депутат міської ради (за узгодженням, 
при обстежені м.Баштанка, с.Андріївка, с.Зелений Яр, с.Шевченко); 

КОНОНЕНКО Андрій Володимирович – депутат міської ради (за 
узгодженням, при обстежені м.Баштанка) 

КОВРИГА Олександр Юрійович - староста Явкинського 
старостинського округу (при обстежені с.Явкине, с.Червоний Став);  

КОВТУН Марина Олександрівна - депутат міської ради (за 
узгодженням, при обстежені м.Баштанка); 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївна - староста Новопавлівського 
старостинського округу (при обстежені с.Новопавлівка, с.Зелений Клин);  



КРИВЕНКО Максим Іванович -  депутат міської ради (за узгодженням, 
при обстежені с.Явкине, с.Червоний Став); 

КУЧЕРЕНКО Тетяна Василівна - староста  Новосергіївського 
старостинського округу (при обстежені с.Новосергіївка, с.Тарасівка, 
с.Новогорожене, с.Горожене); 

ЛЕХ Віктор Петрович - депутат міської ради, головний спеціаліст-

інспектор праці. (за узгодженням, при обстежені с.Новоєгорівка); 
НАЗАРОВ Валерій Дмитрович - депутат міської ради (за узгодженням, 

при обстежені с.Новоіванівка, с.Старосолдатське, с.Київське); 
 ОНИЩУК Володимир Іванович – депутат міської ради, голова фракції 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Баштанській міській раді; 

ОСАДЧИЙ  Олег Вікторович - староста Новоіванівського 
старостинського округу (при обстежені с.Новоіванівка, с.Старосолдатське, 
с.Київське); 

РУДЕНКО Лілія Володимирівна - депутат міської ради (за 
узгодженням, при обстежені с.Новопавлівка, с.Зелений Клин); 

СЕМЕНОВ Сергій Дмитрович - депутат міської ради  (за узгодженням, 
при обстежені с.Добре);                                                                                                          

СОКОЛ Наталія Сергіївна – староста Добренського старостинського 
округу (при обстежені с.Добре); 

ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна - староста  Христофорівського 
старостинського округу (при обстежені с.Христофорівка); 

ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна – староста  Новоєгорівського 
старостинського округу (при обстежені с.Новоєгорівка);  

ЯЩЕНКО Володимир Валерійович – депутат міської ради (за 
узгодженням, при обстежені с.Явкине, с.Червоний Став); 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                   Олександр  ВАСИЛЬЄВ 


