
Додаток 1
до рішення____ сесії

обласної Ради 7 скликання 
в ід ______________ 2020 року № _____

СПИСОК КЕРІВНИКІВ
закладів установ, організацій - 

об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
яким встановлюється надбавка до посадового окладу за складність  

та напруженість в роботі і за високі досягнення у праці

1. У розмірі 50 відсотків до посадового окладу:

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ

БАЙДКЖ Михайло Дмитрович -  директор Вінницького академічного 
обласного театру ляльок;

БЕРЛАДИН < Галина Василівна -  директор Вінницької обласної 
наукової медичної бібліотеки;

ВИСОЦЬКА Катерина Іванівна - директор Вінницького обласного 
краєзнавчого музею;

ГОРОДИНСЬКИИ Станіслав Станіславович -  директор Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича;

ЛЕВИЦЬКИИ Анатолій Іванович -  генеральний директор Вінницької 
обласної філармонії щ . М.Д. Леонтовича;

ЛОЗОВСЬКИИ Володимир^ Васильович -  директор Вінницького 
обласного українського академічного музично-драматичного театру 
ім. М. Садовського;

МРИЩУК Тетяна Андріївна - директор Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка;

НАДОЛЕНКО Галина Федорівна - директор Вінницького обласного 
навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму;

ПАЛАМАРОВСЬКИЙ Руслан Михайлович - директор Вінницького 
обласного художнього музею;

ПІСНА Тетяна Олександрівна - директор Вінницької обласної 
бібліотеки для юнацтва;

ПОГРЕБНЯК Валентина Іванівна - в.о. директора комунального 
закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля”;

СЕНИК Лариса Борисівна - директор Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва;

ТРАЧУК Леонід Данилович -  директор Тульчинського коледжу 
культури;

ЦВІГУН Тетяна Омелянівна - директор комунальної організації - 
Вінницький обласний центр народної творчості.

ІНШІ ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНЗАЦІЇ

БАБОШИН Володимир Олексійович - голова комунальної організації 
„Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” ;

БОНДАР В ’ячеслав Филимонович - начальник комунальної установи
„Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів” ;

ВІТКОВСЬКИИ Вадим Миколайович -  директор комунальної 
установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина”;



КУЗЬ Олександр Іванович - директор комунального закладу 
„Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей”;

РЕПІНСЬКИИ Павло Володимирович - директор комунального 
закладу „Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації
дітей”;

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ГОЛОТА Віктор Якович -  директор Яришівського психо
неврологічного будинку-інтернату;

ГОНЧАРУК Сергій Васильович -  в.о. директора комунального 
закладу „Обласний комплексний центр надання соціальних послуг”;

ГУМЕННА Олена Василівна -  в.о. директора комунального закладу 
„Вінницький обласний молодіжний центр „Квадрат’ ;

ДЕМКО Світлана Василівна - директор комунального закладу 
„Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями „Обрій”;

ДУДНИК Галина Василівна - директор комунальної установи 
,,Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень”;

ЖИВЧИК Валентина Григорівна - директор комунального закладу 
„Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини”;

ЛІЦЬКИИ Василь Олексійович -  директор Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату;

МАИДАНЧУК Олена Анатоліївна -  директор обласної комунальної 
організації „Інформаційно-аналітичний центр з обслуговування установ 
соціального захисту населення”;

МОРОЗ Володимир Борисович - директор Жмеринського психо
неврологічного будинку- інтернату;

ТИСЛКЖ Павло Вікторович -  в.о. директора Плисківського 
психоневрологічного інтернату;

ЯКУБОВСЬКИИ Сергій Олександрович - директор комунальної 
установи „Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку” .

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ОСВІТИ

АЦЕХОВСЬКА Олена Вікторівна - директор Піщанської спеціальної 
загальноосвітньої школи-іртернату Вінницької' обласної Ради;

ВОИЦЕХІВСЬКИИ Костянтин Францович -  директор комунального 
закладу вищої освіти „Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж;

ДРАГОМИРЕЦЬКА Ольга Авксентіївна - директор Вінницької 
обласної станції юних натуралістів;

ДРОВОЗЮК Степан Іванович - ректор комунального вищого 
навчального закладу „Вінницька академія неперервної освіти”;

ЖУПАНОВ Петро Прокопович - директор Вінницького обласного 
центру технічної творчості учнівської молоді;

КАЛАІІ1НІКОВА Зоя Віталіївна -  директор Серебрійського 
навчально-реабілітаційного центру Могилів-Подільського району Вінницької 
обласної Ради;

КАМЕНЩУК Тетяна Дмитрівна - директор Навчально-методичного 
центру психологічної служби системи освіти Вінницької області;

КОВАЛЕНКО Алла Леонідівна -  директор Дашівського навчально- 
реабілітаційного центру Іллінецького району Вінницької обласної Ради;

КОЗАЧЕНКО Віталій Іванович -  директор комунального закладу
„Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді”;

КУЛЯС Ніна Олексіївна - директор Брацлавської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Немирівського району Вінницької обласної Ради”;



МАЗУР Лідія Дмитрівна -  директор комунальної організації „Центр 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти 
області”;

МАРКОВСЬКА Світлана Василівна - директор Ободівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Тростянецького району 
Вінницької обласної Ради;

ГІАШИНІНА Тетяна Семенівна - директор Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
Вінницької області;

САВЧУК Петро Несторович - директор Барського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського;

ФЕДОРЧУК Ірина Павлівна -  в.о. директора Вінницького обласного 
Будинку культури учителя;

ХЛІВНКЖ Микола Миколайович - директор комунального закладу 
„Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей з посиленою 
віиськово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради”;

Ю хНОВИЧ Лідія Миколаївна - директор Вінницького обласного 
центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій Вінницької обласної Ради.

2. У розмірі 40 відсотків до посадового окладу:

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

КЛИМЕНКО Олег Андрійович - директор Брацлавського
психоневрологічного будинку-інтернату;

КОЛКЕВИЧ Олександр Станіславович - директор Тиврівського 
обласного будинку - інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку;

ПРИСЯЖЙЮК Анатолій Іванович -  директор Антопільського 
психоневрологічного інтернату.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ОСВІТИ

БАСЮК Михайло Никифорович - директор комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий будинок „Гніздечко” Вінницької обласної 
Ради;

БРЮНЕТКІНА Галина Григорівна -  директор Нечуївської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Ямпільського району 
Вінницької обласної Ради;

ГУЦАЛЕНКО Михайло Дмитрович - директор Ситковецької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району 
Вінницької обласної Ради;

ІВАНЕЦЬ Іван Степанович -  директор Вінницького обласного 
навчально-курсового комбінату аграрної освіти;

ПАЛАМАРЧУК Павло Павлович - директор Самгородоцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Козятинського району 
Вінницької обласної Ради;

ПРАВДЮК Ніла Михайлівна - директор Прибузької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницького району Вінницької обласної 
Ради”;

ПОРОХНЯВИМ Володимир Федорович -  директор комунального 
закладу ,;Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради”;



РИБОЧКА Любов Михайлівна -  директор Іванівської спеціальної 
загальноосвітньої щколи-інтернату Калинівського району Вінницької 
обласної Ради;

СТОЗУБ Олександр Іванович - директор Мурованокуриловецької 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької 
обласної Ради;

ФОМІНА Тетяна Михайлівна - директор комунального закладу 
„Вінницький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів дошкільний заклад Вінницької обласної Ради.

3. У розмірі ЗО відсотків до посадового окладу:

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ОСВІТИ

БАКАЛО Світлана Павлівна -  в.о. директора Немирівського 
навчально-реабілітаційного центру Вінницької обласної Ради;

ГЕТМАНЧУК Володимир Іванович - директор Котюжанівського 
навчально-реабілітаційного центру Мурованокуриловецького району 
Вінницької обласної Ради;

КОСАЧ Юрій Михайлович -  директор Староприлуцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Липовецького району Вінницької 
обласної Ради;

ОСАДЧУК Людмила Василівна - директор Буднянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Шаргородського району Вінницької 
обласної Ради.


