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Склад робочої групи по розробці  
Плану удосконалення послуги з утримання 

 та ремонту доріг на території Баштанської об’єднаної територіальної 
громади Миколаївської області 

 

Голова робочої групи: 
РУБСЬКИЙ Іван Васильович – міський голова. 

Секретар робочої групи: 
 САВЧЕНКО Оксана Олександрівна – спеціаліст І категорії відділу з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності. 
Члени робочої групи: 

ВОЛОВИЧ Олег Михайлович - т.в.о. старости сіл: Явкине, Червоний 
Став; 

ВЕЛИКОРОД Юрій Валентинович – начальник відділу з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної власності; 

МАЙДАНОВ Віктор Володимирович – депутат міської ради, голова 
фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» в Баштанській міській раді (за 
узгодженням); 

ГРИЦЮК Віталій Анатолійович – голова постійної комісії з питань 
соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти, 
культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності,  захисту прав 
громадян, депутатської діяльності  та  етики; 

ДРАГУНОВСЬКИЙ Володимир Вікторович – перший заступник 
міського голови; 

ЗАБОЛОТНЯ Лідія Іванівна – голова постійної комісії з питань 
транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального 
господарства, приватизації та власності; 

ЗОЛОТУХІНА Олена Володимирівна - т.в.о. старости села 

Христофорівка; 
КЛИМИК Валентина Петрівна – т.в.о. старости села Добре; 

КОВРИГА Олександр Юрійович – член ГО «Явкинці»; 
ЖИГАЛКІН Петро Іванович – голова постійної комісії з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології; 
ЛУЦЕНКО Микола Олексійович - т.в.о. старости сіл: Плющівка, 

Новогеоргіївка, Шляхове, Одрадне; 
МАЛАМУЖ Олександр Анатолійович – приватний підприємець. 
МОЛОДЕЦЬКИЙ Павло Іванович - т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, 

Київське, Старосолдатське; 



ОНИЩУК Володимир Іванович – голова постійної комісії з питань 
планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій  та регуляторної 
політики;  

ПРОЦАК Олександр Володимирович – громадський активіст; 
РОШИОР Людмила Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, 

Зелений Клин; 
САВЧУК Михайло Іванович – член комісії  з питань транспорту, 

зв’язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, 
приватизації та власності; 

СИРИЦЯ Леонід Миколайович – начальник відділу з питань 
містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту; 
головний архітектор ОТГ; 

СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович – спеціаліст І категорії відділу з 
питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, 
розвитку інфраструктури та комунальної власності; 

ХАЛАБУДА  Олександр Васильович - т.в.о. старости сіл: Піски, 
Костянтинівка; 

ЧЕРНОВА Світлана Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, 
Тарасівка, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай; 
 ЧУХАРЕНКО Світлана Миколаївна – староста села Новоєгорівка;  

ШАФОРОСТ Наталя Григорівна – начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій. 

 

 

 

 

Перший заступник  
міського голови                                                Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


