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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів - 
об’єктів спільної власності територіальних громад 

Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні” , рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 
сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти 
комунальної власності”, рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 
лютого 2020 року № 931 „Про Порядок призначення і звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної 
власності територіальних громад Вінницької області” враховуючи протоколи 
засідань конкурсних комісій, клопотання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Увільнити:
1.1 ГОНЧАРУКА Сергія Васильовича від виконання обов’язків 

директора комунального закладу „Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг” ____________  2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.2 МАИСТРУКА Олександра Олександровича від виконання 
обов’язків директора комунального підприємства „Вінницький обласний
молодіжний центр праці” ___________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП
України;

1.3 ФЕДОРЧУК Ірину Павлівну від виконання обов’язків директора
Вінницького обласного Будинку культури учителя ____________  2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України.

2. Звільнити:
2.1 БЕРЛАДИН Галину Василівну виконувача обов’язків директора

Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки _____________  2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпГІ України;

2.2 ГОЛЯК Паталію Олександрівну виконувача обов’язків директора 
комунального закладу „Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа
із складно-координаційних видів спорту” ___________  2020 року, пункт 2
стаття 36 КЗпП України;



2.3 ПОГРЕБНЯК Валентину Іванівну виконувача обов’язків директора
Вінницького обласного центру культури „Щедрик” _____________  2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

2.4 ПОТЄЄВА Олексія Сергійовича виконувача обов’язків директора 
комунальної організації „Вінницький обласний центр олімпійської 
підготовки” _____________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

2.5 РАДУДІКА Дмитра Васильовича виконувача обов’язків директора 
комунального підприємства „Вінницький обласний виробничо-технічний 
центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК „Облагростандарт” 
 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України.

3. Призначити:
3.1   на посаду директора

комунального закладу „Обласний комплексний центр надання соціальних 
послуг” з ____________ 2020 року ;

3. 2  на посаду директора
комунального підприємства „Вінницький обласний молодіжний центр праці”
з _____________ 2020 року шляхом укладення контракту строком н а ____років
(іконтракт додається) ;

3.3  на посаду директора Вінницького
обласного Будинку культури учителя з _____________ 2020 року ;

3.4   на посаду директора Вінницької
обласної наукової медичної бібліотеки з _____________  2020 року шляхом
укладення контракту строком на 5 років (контракт додається);

3. 5  на посаду директора комунального
закладу „Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно- 
координаційних видів спорту” з ___________2020 року ;

3.6   на посаду директора Вінницького
обласного центру культури „Щедрик” з ____________ 2020 року шляхом
укладення контракту строком на 5років (контракт додається)\

3.7  __________________ _ на посаду директора комунальної
організації „Вінницький обласний центр олімпійської підготовки” з 
___________2020 року;

3. 8  на посаду директора комунального
підприємства „Вінницький обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології, якості продукції АПК „Облагростандарт” з
____________  2020 року шляхом укладення контракту строком н а ___років
(іконтракт додаеться).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


