
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

12 липня 2018 р.
Баштанка

№ 14_ ХХУІ сесія  сьомого
скликання

Про  затвердження  Плану  покращення
надання  послуги  з  водопостачання  на
2018 - 2022 р.р. Територіальна громада
Баштанська міська рада, Миколаївської
області

Керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання перспектив стратегічного розвитку
Баштанської об’єднаної територіальної громади та Програми забезпечення
населення Баштанської міської ради якісно питною водою на 2017-2022 роки, з
метою покращення добробуту громадян, шляхом забезпечення населення
громади якісною питною водою, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План покрашення надання послуги з водопостачання на
2018-2022 р.р. Територіальна громада Баштанська міська рада, Миколаївської
області (додається).

2. У зв’язку із кадровими змінами в Баштанській міській раді внести
зміни до рішення Баштанської міської ради від 06 березня 2018року №14 « Про
депутатський запит депутата міської ради Зюзько Г.С. про затвердження участі
у проекті USAID DOBRE «Удосконалення послуг по забезпеченню якісною
питною водою всіх жителів Баштанської об’єднаної територіальної громади», а
саме до складу робочої групи по розробці плану удосконалення послуг по
забезпеченню якісною питною водою всіх жителів Баштанської об’єднаної
територіальної громади та викласти його у новій редакції (додаток ).

Міський голова І.В.Рубський



Додаток
до рішення міської ради
12 липня   2018 р № 14

Склад робочої групи по розробці плану
удосконалення послуг по забезпеченню якісною питною водою всіх жителів

Баштанської об’єднаної територіальної громади
Голова робочої групи:

Рубський Іван Васильович –міський голова.
Заступник голови робочої групи:

Євдощенко Світлана Вікторівна – заступник голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
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:

Климик Валентина Петрівна – т.в.о. старости села Добре,
Чухаренко Світлана Миколаївна -  староста села Новоєгорівка;
Молодецький Павло Іванович - т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, Київське,

Старосолдатське;
Рошиор Людмила Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, Зелений

Клин;
Чернова Світлана Миколаївна - т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, Тарасівка,

Горожене, Новогорожене, Зелений Гай;
Халабуда  Олександр Васильович - т.в.о. старости сіл: Піски, Костянтинівка;
Луценко Микола Олексійович - т.в.о. старости сіл: Плющівка,

Новогеоргіївка, Шляхове, Одрадне;
Золотухіна Олена Володимирівна - т.в.о. старости села Христофорівка;
Волович Олег Михайлович - т.в.о. старости сіл: Явкине, Червоний Став;
Годін Олександр Петрович – начальник відділу з питань

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

Шафорост Наталя Григорівна – начальник відділу енергоменеджменту,
муніципальних ініціатив та інвестицій;

Кот Віктор Васильович – директор КП «Міськводоканал»;
Онищук Володимир Іванович – голова постійної комісії з питань

планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;
Фігура Лариса Володимирівна – голова громадської організації «Мрії

збуваються»;
Мельник Тетяна Валентинівна – голова громадської організації

«Континент».

Секретар міської ради Л.І.Луценко


