
 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від  «05»  вересня 2019 р.                 Баштанка                            № 152-р 

 

 

Про  створення робочої групи з 

розробки Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки 

 

 

                Відповідно до статей 27, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України« від 

23.03.2000 року №1602 - III з метою підготовки проекту Програми соціально-

економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020- 

2022 роки,  зобов’язую: 

                

                 1.Створити тимчасову робочу групу з питань розробки  Програми 

 соціально-економічного розвитку Баштанської об’єднаної територіальної 

громади на 2020- 2022 роки  згідно з додатком ( додається). 

                 2. Започаткувати  з 09 вересня 2019 року     процес  розробки Програми 

Баштанської  територіальної об’єднаної громади на період до 2022 року із 

залученням депутатського корпусу, членів виконкому, представників 

зацікавлених сторін громади. 

                 3.Повідомити через засоби масової інформації про початок роботи над 

проектом Програми, визначити терміни і форму подання пропозицій до нього.  

                4. Відділу з питань розвитку економіки , торгівлі та оподаткування 

опрацювати прогнозні показники   та основні напрямки Програми економічного 

та соціального розвитку на 2020-2022 роки та надати до 15 жовтня 2019 року 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації для погодження.      

                 



               

         5.Організувати громадське обговорення  Програми згідно вимог чинного 

законодавства. 

                  

         6.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   І.РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Додаток  

                                                                                                       до  розпорядження 

                                                                                                       міського голови  

                                                                                                       від 05.09.2019 р. №152-р 

                                             

                                                         С К Л А Д                                                            

робочої групи з розробки  Програми соціально - економічного розвитку Баштанської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. 

  

1. РУБСЬКИЙ ІВАН 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Голова робочої групи, міський голова 

2. ДРАГУНОВСЬКИЙ  

ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

Заступник голови робочої групи,перший 

заступник міського голови 

3. ЄВДОЩЕНКО СВІТЛАНА 

ВІКТОРІВНА 

Заступник голови робочої групи,заступник 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

4. КОМОЩУК ОЛЕНА ІВАНІВНА Секретар робочої групи, начальник відділу 

з питань розвитку економіки, торгівлі та 

оподат кування 

5. ЛУЦЕНКО ЛЮДМИЛА 

ІВАНІВНА 

Секретар міської ради, член робочої групи 

6. БУБЛИК ІВАН 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

Член робочої групи,начальник відділу з 

питань земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища 

7. БЕРЕЗОВСЬКА СВІТЛАНА 

ВІКТОРІВНА 

Член робочої групи, начальник відділу 

розвитку культури і туризму 

8. БАРСЕГЯН АЛЛА 

АНАТОЛІЇВНА 

Член робочої групи, директор КНП» 

Багатопрофільна лікарня Баштанського 

району»(за згодою) 

9. БУТУЧЕЛ  СВІТЛАНА 

ВІКТОРІВНА 

Член робочої групи, заступник начальника 

Баштанського упавіління ГУ ДФС в 

Миколаївській області ( за згодою) 

10. ВИНОГРАДОВА ОЛЕНА 

ГРИГОРІВНА 

Член робочої групи,начальник відділу з 

питань засобів масової інформації та 

зв’язків з громадкістю 

11. ВОЛОВИЧ ОЛЕГ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Член робочої групи, т.в.о. Явкинського 

старости 

12. ГРИЦЮК ВІТАЛІЙ 

АНАТОЛІЙОВИЧ 

Член робочої групи, депутат міської ради 

13. ГЛАДКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА Член робочої групи,начальник відділу 

організаційно-кадрової роботи та 

контролю 

14. ДІДЕНКО ЛАРИСА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

Член робочої групи, начальник відділу 

статистики в Баштанському районі ( за 

згодою) 

15. ЖИГАЛКІН ПЕТРО ІВАНОВИЧ Член робочої групи, депутат міської ради 

16. ЗАБОЛОТНЯ ЛІДІЯ ІВАНІВНА Член робочої групи,інспектор по роботі з 

органами самоорганізації населення 



відділу з питань засобів масової інформації 

та зв’язків з громад кістю, депутат міської 

ради 

17. ЗЕРКАЛІНА ГАННА 

РОМАНІВНА 

Член робочої групи,начальник відділу 

освіти,молоді та спорту 

18. ЗОЛОТУХІНА ОЛЕНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 

Член робочої групи, т.в.о. 

Христофорівського старости 

19. КАРДАШОВ АНАТОЛІЙ 

АНАТОЛІЙОВИЧ  

Член робочої групи, директор 

КП»Добробут» 

20. КОТ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Член робочої групи, директор КП 

«Міськводоканал» 

21. КЛИМИК ВАЛЕНТИНА 

ПЕТРІВНА 

Член робочої групи, т.в.о. Добренського 

старости 

22. КРАВЦОВ СЕРГІЙ 

АНДРІЙОВИЧ 

Член робочої групи, директор ТДВ «Зоря 

Інгулу» ( за згодою) 

23. КОСЯЧЕНКО СЕРГІЙ  

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Член робочої групи, директор ПРАТ 

Баштанський сир завод ( за згодою) 

24. КОВРИГА ОЛЕКСАНДР 

ЮРІЙОВИЧ 

Член робочої групи, член молодіжної ради 

( за згодою) 

25. ЛУЦЕНКО МИКОЛА 

ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Член робочої групи, т.в.о. Плющівського 

старости 

26. МАТВІЄНКО  ВІКТОРІЯ 

ВАСИЛІВНА 

Член робочої групи, заступник  голови 

громадської організації « Наше місто» ( за 

згодою) 

27. МИЛА ОКСАНА 

МИХАЙЛІВНА 

Член робочої групи, приватний 

підприємець ( за згодою) 

28. МОЛОДЕЦЬКИЙ ПАВЛО 

ІВАНОВИЧ 

Член робочої групи, т.в.о. 

Новоіванівського старости 

29. ОНИЩУК ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ 

Член робочої групи, депутат міської ради 

30. РОШИОР ЛЮДМИЛА 

МИКОЛАЇВНА 

Член робочої групи, т.в.о. 

Новопавлівського старости 

31. СИТНІК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА Член робочої групи, начальник 

юридичного відділу 

32. СИРИЦЯ ЛЕОНІД 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Член робочої групи, начальник відділу з 

питань містобудування, архітектури 

містобудівного кадастру та цивільного 

захисту, головний архітектор ОТГ 

33. СОЛОНАР ВІКТОРІЯ 

МИХАЙЛІВНА 

Член робочої групи, начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

34. СЛАВІНСЬКИЙ РУСЛАН 

ВІКТОРОВИЧ 

Член робочої групи, спеціаліст  I категорії 

відділу з питань ЖКГ, благоустрою, 

будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

35. ФІЛІПЕНКО ОЛЕКСАНДР 

СЕРГІЙОВИЧ 

Член робочої групи, директор Баштанської 

районної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості ( за згодою) 



36. ХАЛАБУДА ОЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬОВИЧ 

Член робочої групи, т.в.о. Пісківського 

старости 

37. ЧЕРНЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Член робочої групи, начальник відділу 

державної реєстрації 

38. ЧЕРНОВА СВТЛАНА 

МИКОЛАЇВНА 

Член робочої групи, т.в.о. 

Новосергіївського старости 

39. ЧУХАРЕНКО СВІТЛАНА 

МИКОЛАЇВНА 

Член робочої групи, староста 

с.Новоєгорівка 

40. ШАФОРОСТ НАТАЛІЯ 

ГРИГОРІВНА 

Член робочої групи, начальник відділу 

енергоменеджменту, муніципальних 

ініціатив та інвестицій 

41. ШЕВЧЕНКО ДМИТРО 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Член робочої групи, приватний 

підприємець ( за згодою) 

42.  ШПАРУК ОКСАНА СЕРГІЇВНА Член робочої групи, директор-головний 

лікар КНП» Центру первинної медико-

санітарної допомоги Баштанського району 

43. ЩЕРБАК ГАННА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

Член робочої групи, член молодіжної ради 

(за згодою) 

 

 

 

Начальник відділу з питань розвитку  

економіки, торгівлі та оподаткування                                                          О.КОМОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 


