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Н

ародився 18 квітня 1954 р. с. Колісне Саратського району Одеської області в сім’ї колгоспників Василя Федоровича та Марії Георгіївни
Рубських.
Протягом 1960–1971 р. навчався в Колісненській
середній школі. Вже у вересні 1971 р. розпочав трудову діяльність робітником станції «Кулевча» Одесько-
Кишинівської залізниці, згодом працював робітником
радгоспу «Южний» Саратського району Одеської області.
Сільський хлопець, який з раннього дитинства пізнав нелегку селянську працю і разом з нею любов до
матінки землі, маючи неабиякі математичні здібності,
у серпні 1972 р. вступив на економічний факультет
Одеського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», який закінчив у 1976 р.
Отримавши кваліфікацію бухгалтера, спочатку навіть соромився своєї професії. Високий, міцної статури
хлопець і – бухгалтер. Але згодом з роками, ставши професіоналом своєї справи, ніколи не жалкував, що обрав
саме економічний факультет.
Завжди з гордістю відзначав, що саме освіта, отримана
в Одеському сільгоспінституті дала змогу згодом здобути
ще дві вищі освіти і отримати кваліфікацію лектора обласного значення та магістра державного управління (Академія державного управління при Президентові України).
Саме в інституті він зустрів своє щире кохання – дружину Тетяну, яка навчалася на факультеті кібернетики.
Незважаючи на всі життєві перепони, Іван Васильович
разом з дружиною Тетяною Олександрівною жодного
разу не пропустили нагоди зустрітися з однокурсниками, викладачами вишу.
Свою трудову діяльність продовжив восени 1976 р. на
посаді заступника головного бухгалтера колгоспу імені
Карла Маркса Врадіївського району Миколаївської
області, а згодом – бухгалтера колгоспу «Україна» Ові
діопольського району Одеської області.
З квітня 1977 р. до листопада 1978 р. проходив строкову військову службу на Північному флоті.
З грудня 1978 р. працював бухгалтером, потім головним бухгалтером Баштанської райсільгосптехніки.
З лютого 1985 р. до травня 2008 р. – начальник фінансового управління, а з 1994 до 2004 р. ще й – заступник,

перший заступник голови Баштанської районної державної адміністрації. З травня 2008 р. до квітня 2017 р. –
голова Баштанської районної державної адміністрації.
Всього півтора року перебуваючи на заслуженому
відпочинку, зрозумів, що не може спокійно відпочивати,
не брати участі у вирішенні проблем територіальної громади та міста.
Сьогодні Іван Васильович обіймає посаду Баштанського міського голови. В 2016 р. разом із командою
однодумців, підтримуючи реформи Уряду щодо децентралізації влади, створив найбільшу об’єднану територіальну громаду в Миколаївській області.
Як керівник із великим досвідом роботи, докладає
максимум зусиль до реалізації перспективних ідей із розвитку та розквіту Баштанської ОТГ з метою створення
максимально комфортних умов для життя її мешканців.
У людях найбільше цінує відповідальність та не
ухильне виконання службових обов’язків, розсудливість
та вміння мислити логічно.
За вагомі професійні досягнення І. В. Рубський нагороджений почесним званням «Заслужений економіст
України», Грамотою Міністерства фінансів України (двічі),
Грамотою Головного управління державної служби України, Подякою Президента України, Подякою Кабінету Міністрів України та відзнакою Міністерства оборони України
«Знак пошани», Подякою Верховної Ради України.
Постійно напружений графік роботи, часто без вихідних, тому відраду і справжній душевний відпочинок Іван
Васильович відчуває в колі своєї родини. Разом з дружиною Тетяною вони виростили двох синів Геннадія,
1979 року народження та Олексія, 1983 року народження.
Сини також за фахом обрали економічно-фінансову
освіту у вишах м. Миколаєва. Старший Геннадій — нині
депутат Миколаївської обласної ради, підприємець,
Олексій – депутат Баштанської міської ради, заступник
голови Миколаївського управління облгазу.
Улюблене заняття Івана Васильовича – виноградарство, ця справа передається в сім’ї Рубських з покоління
в покоління. Налиті, золоті, рожеві кілограмові грона —
ще один предмет його гордості.
Неспокійний, відповідальний, креативний І. В. Рубсь
кий завжди намагається високо тримати планку керівника
району, міста, гідного славного минулого Баштанщини.
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