
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
16 серпня 2018 року                       Баштанка                                                   № 45-р 

 
Про внесення змін до розпорядження 
голови районної ради від 16 вересня 
2010 року №36-р «Про створення 
районної конкурсної комісії з питань 
преміювання кращих механізаторів та 
висунення кандидата на здобуття 
обласної премії імені Федора Іванова – 
Героя України» 
 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України від 21 травня     
1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Мико-
лаївської обласної ради від 12 квітня 2018 року №13 «Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року №16 «Про обласну премію імені 
Федора Іванова – Героя України», у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у 
районі та депутатському корпусі Баштанської районної ради сьомого скликання, 

 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до розпорядження голови районної ради від 16 вересня      
2010 року №36-р «Про створення районної конкурсної комісії з питань премію-
вання кращих механізаторів та висунення  кандидата на здобуття обласної премії  
імені Федора  Іванова – Героя України», затвердивши склад районної конкурсної 
комісії з питань преміювання кращих механізаторів Баштанського району в новій 
редакції (додається). 

 
2. Розпорядження голови районної ради від 23 вересня 2013 року №52-р «Про 

внесення змін в розпорядження голови районної ради від 16 вересня 2010 року  
№36-р «Про створення районної конкурсної комісії з питань преміювання кращих 
механізаторів  та висунення кандидата на здобуття обласної премії Федора  
Іванова – Героя України» вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
Голова районної ради                                                                    А.ПЕТРОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

районної ради 

16.08.2018 № 45-р 

 

С К Л А Д 

районної конкурсної комісії з питань преміювання кращих 

механізаторів Баштанського району 

 

Співголови конкурсної комісії: 

 
ПЕТРОВ      
Анатолій Леонідович 

– голова районної ради 

 
СЛАВІНСЬКИЙ 
Олександр Дмитрович 

 
– 

 

перший заступник голови райдержадміністрації, 

виконувач функцій і повноважень голови 

райдержадміністрації 

 
РУБСЬКИЙ 
Іван Васильович 

– міський голова 

 
Заступники співголів конкурсної комісії: 

 
ЄРЕШКО 
Микола Миколайович 

– заступник голови районної ради 

 
КАЛАШНІКОВА 
Тетяна Олександрівна 

 
– 

 

начальник управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

 

Секретаріат конкурсної комісії: 
 

БОНДАР  
Тетяна Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу виробництва 

сільськогосподарської продукції управління 

агропромислового розвитку 

 
ЛАГЕРЬ 
Юлія Володимирівна 

 
– 

 

головний спеціаліст сектору кадрової роботи і 

діловодства організаційного відділу виконавчого 

апарату районної ради 

 
Члени конкурсної комісії: 

 
КУРИЛО 
Валерій Пилипович 

– заступник голови постійної комісії районної ради з 

питань АПК, земельних  ресурсів, екології, 

благоустрою та раціонального використання 

природних ресурсів 
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МОСПАНЕНКО 
Наталія Федорівна 

– начальник відділу фінансового забезпечення 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації – головний бухгалтер 

 
ОНИЩУК 
Володимир Іванович 

 
– 

 

голова постійної комісії міської ради з питань 

планування бюджету, фінансів, економіки, 

інвестицій та регуляторної політики 

 
ПРИСЯЖНИЙ 
Олександр Андрійович 

 
– 

 

секретар постійної комісії районної ради з питань 

АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та 

раціонального  використання природних ресурсів 

 
ШЕВЧЕНКО 
Олена Анатоліївна 

 
– 

 

начальник відділу виробництва сільськогосподар-

ської продукції управління агропромислового 

 
ЯЩЕНКО 
Валерій Васильович  

 
– 

 

голова постійної комісії районної ради з питань 

АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та 

раціонального використання природних ресурсів  

 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
апарату районної  ради                                                              В. ПШИЧЕНКО 


