
Проект  
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про трудові відносини 5 керівниками закладів охорони здоров’я -
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рііиения 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 
березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З 
скликання від 29 квітня 1999 року «Про об ’єкти комунальної власності». 
Порядку призначення і звільнення з поеад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області, затвердженого рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 931, враховуючи подання та протоколи від 25 
серпня та 27 серпня 2020 року засідань конкурсних комісій з добору керівників, 
клопотання управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Увільнити:
1.1. БРИЛЬ Аллу Миколаївну від виконання обов’язків начальника 

комунальної установи „ В інниціж ' ий о б л а с н и й  центр технічного та фінансового
нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я” ______________ 2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.2. ГЮЛОДЮК Світлану Михайлівну від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення
Вінницької обласної Ради” ______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП
України;

1.3. ГУМННЮКА Михайла Володимировича від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради” _____________
2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.4. ДОБИНДУ Аллу Миколаївну від виконання обов’язків директора 
комунального некомерційного підприємства ,,Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної 
Ради” ______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;



1.5. ЖУКА Вячеслава Васильовича від виконання обов’язків
начальника Обласного бюро судово-медичної експертизи  ________  2020
року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.6. КОВАЛЬЧУКА Юрія Миколайовича від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства „Тульчинський дитячий
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради” ______________ 2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.7. КОЛЕСНИК Анжеліку Миколаївну від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна
клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради” _____________
2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.8. КУШ НІРА Олександра Віталійовича від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства ,,Могилів-Подільський 
обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної 
Ради” ______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.9. М А НЖ УЛОВСЬКОГО Олександра Феофановича від виконання 
обов’язків директора комунального закладу „База спеціального медичного 
постачання” ______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.10. МОНАСТИРСЬКУ Аллу Сганіславівну від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства ,,Хмільницька обласна
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” ______________ 2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.11. МОХНІЙ Галину Олександрівну від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства ,,Вінницький обласний 
клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної 
Ради” ______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.12. НІКОЛЮ КА Анатолія Анатолійовича від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційногю підприємства „Вінницьке обласне
патологоанатом Ічне бюро Вінницької обласної Ради” ______________  2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.13. ПАВЛЮ КА Олега Станіславовича від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства ,,Печерська обласна
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради” ______________ 2020
року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.14. ПРИСЯЖ НУ Юлію Олександрівну від виконання обов’язків 
начальника комуназгьної установи ,,Інформаційно-аналітичний Центр медичної
статистики Вінницької області” ______________  2020 року, пункт 2 стаття 36
КЗпП України;

1.15. СЕМ ЕПЮ К Світлану Олександрівну від виконання обов’язків 
директора комунальноію некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради” 
______________ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.16. С1ДАКА Олега Васильовича від виконання обов’язків директора 
комунального некомерційногю підприємства „Територіальне медичне 
об ’єднання „Вінницький обласний цеггтр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Вінницької обласної Ради” ______________ 2020 року,
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;



1.17. СЛОБОДЯНЮ К Ганну Григорівну від виконання обов’язків 
директора комунального некомерційного підприємства ,,Вінницький обласний 
клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 
обласної Ради”  2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

Г 18. Щ ЕРБАК Наталію Володимирівну від виконання обов’язків 
головного лікаря комунального підприємства „Вінницький обласний
наркологічний диспансер „Соціотерапія” ______ _______ 2020 року, пункт 2
стаття 36 КЗпП України.

2. Призначити:
2.1.___ ____________________ посаду начальника

комунальної установи „Вінницький обласний центр технічного та фінансового
нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я” з __________  2020 року по
____________  20  року шляхом укладення контракту строком на ___  років
{контракт додається);

2.2.     на посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення
Вінницької обласної Ради” з 2020 року п о ____________ 20 року
шляхом укладення контракту строком н а  років {контракт додається);

2.3.         на посаду директора
комунального некомерційноіо підприємства „Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради” з 2020 року по

20 року шляхом укладення контракту строком на ___  років
{контракт додається);

2.4. на посаду директора 
комунального некомерційного підприємства „Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К, Заболотного Вінницької обласної
Ради” з    2020 року по 20 року шляхом укладення
контракту строком на років {контракт додається);

2.5.   на посаду начальника
Обласного бюро судово-медичної експертизи з   2020 року по
____________  20  року шляхом укладення контракту строком н а    років
{контракт додається);

2.6.        на посаду директора
комунального некомерційного підприємства ,,Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради” з 2020 року по
____________  20__ року шляхом укладення контракту строком на ___  років
{контракт додасться );

2.7. на посаду директора 
комунального некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна
дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради” з __________  2020 року
по _ _ _ _ _ _ _ _  20 року шляхом укладення контракту строком н а  років
{контракт додається);

2 - 8 . ___________________________      на посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Могилів-Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради” з



__________  2020 року п о  ___ 20__року шляхом укладення контракту
строком н а  років {контракт ()одається);

2.9. ______________________________________  на посаду керівника
комунального закладу „База спеціального медичного постачання” з __________
2020 року по _ _ _ _ _ _ _  20 року шляхом укладення контракту строком на
 років {контракт додається);

2.10. __________________________________  па посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Хмільницька обласна
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради” з __________  2020 року
п о _____________ 20___ року шляхом укладення контракту строком н а  років
{контракт додається);

2.11. __________________ _____па посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної Ради” з
__________  2020 року по __________ 2 0 _  року шляхом укладення контракту
строком на   років {контракт додається);

2.12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  на посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Вінницьке обласне
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради” з ___________2020 року по
_____________  20 року шляхом укладення контракту строком на ____ років
{контракт додається);

2.13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  на посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Печерська обласна лікарня
відновного лікування Вінницької обласної Ради” з   2020 року по
_____________  20 року шляхом укладення контракту строком на ____ років
{контракт додається);

2-14.   па посаду начальника
комунальної установи „Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики
Вінницької області” з 2020 року по _ _ _ _ _ _  20 року шляхом
укладення контракту строком н а  років {контракт додається);

2.15,    на посаду директора
комунального некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради” з , 2020
року по _ _ _ _ _ _ _ _  20 року шляхом укладення контракту строком н а ___
років {контракт додається);

2.16. __________________________________________ на посаду комунального
некомерційного підприємства „Територіальне медичне об’єднання 
„Вінницький обласний центр екстреної .медичної допомоги та медицини
катастроф Вінницької обласної Ради” з _ _ _ _ _  2020 року п о ____________
2 0 _  року шляхом укладення контракту строком на ___  років {контракт
додається);

па посаду директора
комунальноіо некомерційного підприємства „Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради” з
__________ 2020 року по _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _  року шляхом укладення контракту
строком н а  років {контракт додається);



2.18. на посаду головного
лікаря комунального підприємства „Вінницький обласний наркологічний
диспансер „Соціотерапія” з __________  2020 року п о _____________ 20__року
шляхом укладення контракту строком н а  років {контракт додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної шгасності та приватизації 
(Масленніков О .Г.), з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


