
Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
___________________ 2020 р. сесія 7 скликання

Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних 
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області у сфері охорони здоров’я

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 подання 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та клопотання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звільнити у зв ’язку із закінченням терміну дії контракту:
1.1 ВІЧКОВСЬКОГО Вадима Вячеславовича - директора 

комунального некомерційного підприємства „Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я Вінницької обласної Ради” 21 грудня 2020 року, пункт 2 
стаття 36 КЗпП України;

1.2 КУПЧИКА Володимира Миколайовича -  директора 
комунального некомерційного підприємства „Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради” 02 жовтня 2020 року, 
пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.3 КУЧЕРУК Софію Олегівну - директора комунального 
некомерційного підприємства „Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради” 
21 грудня 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України;

1.4 МАЛАЩУКА Володимира Даниловича -  директора комунального 
некомерційного підприємства „Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради” 02 жовтня 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП 
України.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


