
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 28.07.2021             Баштанка       № 191-р 
 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови райдержадміністрації від 

22.04.2021 № 106-р «Про затвердження 

складу спостережної комісії при 

Баштанській районній державній 

адміністрації» 

 

 

Відповідно до пункту 20 статті 25, пункту 9 статті 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 квітня 2004 № 429 «Про затвердження положення про 

спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» 

(зі змінами), з метою приведення розпорядження у відповідність до норм 

чинного законодавства в частині складу спостережної комісії при Баштанській 

районній державній адміністрації, з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Внести зміни до складу спостережної комісії при Баштанській районній 

державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 22.04.2021 року № 106-р «Про затвердження складу 

спостережної комісії при Баштанській районній державній адміністрації», 

виклавши його у новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Перший заступник голови   

райдержадміністрації, 

виконувач функцій і повноважень  

голови райдержадміністрації                                             Наталія КАЗАРІНА 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови Баштанської  

районної державної адміністрації 

___________  № ________  

 

Склад спостережної комісії  

при Баштанській районній державній адміністрації 
 

Голова комісії: 

КАЗАРІНА  

Наталія Леонідівна  

перший заступник голови райдержадміністрації 

Секретар комісії: 

ПШИЧЕНКО  

Дмитро                      

Васильович 

 

начальник відділу з питань правової роботи, 

розгляду звернень громадян, запобігання 

та виявлення корупції апарату Баштанської 

райдержадміністрації 

Члени комісії: 

БАРСЕГЯН 

Алла Анатоліївна 

директор КНП «Багатопрофільна лікарня» 

Баштанської міської ради Миколаївської області 

(за узгодженням) 

ДЯЧЕНКО 

Андрій Вікторович 

заступник голови райдержадміністрації 

ЄСИПЕНКО  

Андрій Сергійович 

інспектор з благоустрою КО «Правопорядок»  

(за узгодженням) 

ЗЮЗЬКО 

Ганна Станіславівна 

голова Баштанської міської громадської 

організації ветеранів,  депутат Баштанської 

міської ради (за узгодженням) 

ЗУБКОВ  

Олександр Вікторович 

начальник відділу «Баштанське бюро правової 

допомоги» (за узгодженням) 

ПЕТРАКОВСЬКИЙ  

Михайло Васильович 

староста Вільнозапорізької сільської ради  

(за узгодженням) 

СТАРОДУБ 

Аліна Олегівна 

заступник сільського голови Привільненської 

сільської ради з питань діяльності виконавчих 

органів ради (за узгодженням) 

СУРМА  

Олег Миколайович 

фахівець із соціальної роботи центру надання 

соціальних послуг  Березнегуватської селищної 

ради (за узгодженням) 

ЯКИМЧУК  

Ніна Іванівна 

начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

розгляду звернень громадян, запобігання 

та виявлення корупції апарату Баштанської  

районної державної адміністрації                               Дмитро ПШИЧЕНКО 


