
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про трудові відносини з керівниками установ, закладів, організацій, 
комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що 
є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницької області та належать до сфери управління обласної Ради

Відповідно до статті 32 КЗпП України, пункту 20 статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради 
З скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нов)^едакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради З 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 тфиторіальних 
громад Вінницької області» зі змінами, рішення 14 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 листопада 2021 року № 269 «Про затвердження положень 
щодо окремих питань комунальної власності», враховуючи подання управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, 
висновок постійної комісії з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Укласти д];одаткові угоди до контрактів з керівниками установ, закладів, 
організацій, комунальних підприємств та комунальних некомерційних 
підприємств, що є об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ^ міст Вінницької області та належать до сфери 
управління обласної Ради (додатки 1, 2, 3).

2. Повідомити керівників, визначених в додатку 1 цього рішення, за два 
місяці про зміну істотних умов праці. Дату прийняття рішення вважати 
першим днем повідомлення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



до рігиення_

від

Додаток 1 
Вінницької обласної 

Ради 8 скликання 
_________ 2022 року

ПЕРЕЛІК
керівників установ, закладів, організацій, комунальних підприємств та 

комунальних некомерцііїних підприємств, шо є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 

належать до сфери управління обласної Ради

№ п/п Заклад, установа, організація 
підприємство

Прізвище, ім’я, 
по батькові керівника

1 2 3
1. КНП „Вінницький обласний 

будинок дитини 3 ураженням 
центральної нервової системи та 
порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради”

АНДРІЄВСЬКА  
Надія Марківна

2. Вінницький медичний фаховий 
коледж ім. акад. Д.К. Заболотного

АНДРІЄВСЬКИИ  
Іван Ю рійович

3. КНП „Хмільницька обласна лікарня 
відновного лікування Вінницької 
обласної Ради”

БАБІИ  
Олег Ігорович

4. КНП „Вінницький обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради”

БАБІЙЧУК  
Валерій Вікторович

5. КНП „Вінницький обласний центр 
служби крові Вінницької обласної 
Ради”

БАНАХ  
Оксана Іванівна

6. Комунальна установа „Вінницький 
обласний центр технічного _ та 
фінансового нагляду за діяльністю 
закладів охорони здоров’я”

БРИЛЬ  
Алла Миколаївна

7. КНП „Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня 
Вінницької обласної Ради”

БРОВШ СБКА  
Людмила Миколаївна

8. КНП „Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я Вінницької 
обласної Ради”

ВІЧКОВСБКИИ  
Вадим Вячеславович

9. КНП „Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний 
диспансер радіаційного захисту 
населення Вінницької обласної 
Ради”

ГОЛОДЮ К  
Світлана Михайлівна

10. КНП „Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро 
Вінницької обласної Ради”

ГРЕСЬКО  
Михайло Сергійович

11. КНП „Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. 
Д.К.Заболотного Вінницької 
обласної Ради”

ДОБИНДА  
Алла Миколаївна

12. Комунальна установа
„Інформаційно-аналітичний Центр_ 
медичної статистики Вінницької 
області ”

Ж ЕЛЕЗНЯК  
Василь Дмитрович



13. Вінницьке обласне бюро судово- 
медичної експертизи

ЖУК
Вячеслав Васильович

14. КНП „Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М. І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради”

Ж УПАНОВ  
Олександр Борисович

15. Могилів -  Подільський медичний 
фаховий коледж

КОРДОН  
Володимир Михайлович

16. Вінницький обласний центр медико- 
соціальної експертизи

КОСТЕНКО  
Ігор Миколайович

17. КНП „Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради”

КУЧЕРУК  
Софія Олегівна

18. КНП „Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини 
для дітей 3 ураженням центральної 
нервової системи та порушенням 
психіки Вінницької обласної Ради”

МАЗУР 
Марія Олексіївна

19. КНП „Северинівська лікарня 
відновного лікування Вінницької 
обласної Ради”

М АЛАЩ УК  
Володимир Данилович

20. КНП Вінницької обласної Ради 
«Клінічний Центр інфекційних 
хвороб”

М АТКОВСЬКИИ  
Ігор Анатолійович

21. КНП „Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької 
обласної Ради”

МЕЛЬНИК  
Сергій Юрійович

22. КНП „Вінницький обласний 
медичний центр реабілітації дітей 
Вінницької обласної Ради”

М ОВЧАН  
Лариса Володимирівна

23. КНП „Печерська обласна лікарня 
відновного лікування Вінницької 
обласної Ради”

ПАВЛЮ К  
Олег Станіславович

24. КНП „Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької 
обласної Ради”

ПАНЕНКО  
Василь Васильович

25. КНП „Територіальне медичне 
об’єднання „Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради”

НІРНИКОЗА  
Анатолій Васильович

26. КНП „Вінницький обласний 
клінічний високо-спеціалізований 
ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Ради”

ПРУДИУС  
Пилип Григорович

27. Гайсинський медичний фаховий 
коледж

САБЛУК  
Анатолій Григорович

28. КНП «Центр терапії залежностей 
“Соціотерапія” Вінницької обласної 
Ради»

СЛОБОДЯНЮ К  
Павло Михайлович

29. Комунальний заклад „Базг 
спеціального медичного постачання”

ТЕРЕЩ УК  
Андрій Васильович

ЗО. КНП „Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний 
центр Вінницької обласної Ради”

ТРЕТЬЯКОВ 
М аксим Сергійович

31. КНП „Липовецька обласна лікарня 
відновного лікування дітей з 
органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням 
психіки і опорно-рухового апарату

ФАРМАГЕИ 
Наталія Григорівна



Вінницької обласної Ради”
32. КНП „Вінницький обласний центр 

післядипломної освіти медичних 
працівників Вінницької обласної 
Ради”

ФУРМАН  
Лариса Борисівна

33. КНП „Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної 
Ради”

Ш АМРАИ  
Володимир Анатолійович

34. КП „Обласна спеціалізована аптека 
№ 1”

Щ ЕРБАТИИ  
Віктор Станіславович

35. Піщанська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат
Вінницької обласної Ради

АЦЕХОВСЬКА  
Олена Вікторівна

36. Вінницький навчально- 
реабілітаційний центр „Гніздечко” 
Вінницької обласної Ради

БАСЮ К  
Михайло Никифорович

37. КЗ „Нечуївська спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

БРЮ НЕТКШ А  
Галина Григорівна

38. КЗ „Ситковецька спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

ГУЦАЛЕНКО  
Михайло Дмитрович

39. Комунальний заклад вищої освіти 
„Вінницька академія безперервної 
освіти”

ДРОВОЗЮ К  
Степан Іванович

40. Вінницький обласний навчально- 
курсовий комбінат аграрної освіти

ІВАНЕЦЬ  
Іван Степанович

41. Серебрійський навчально- 
реабілітаційний центр Могилів- 
Подільського району Вінницької 
обласної Ради

КАЛАШ Ш КОВА  
Зоя Віталіївна

42. Дашівський навчально- 
реабілітаційний центр Іллінецького 
району Вінницької обласної Ради

КОВАЛЕНКО  
Алла Леонідівна

43. КЗ „Прибузька спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

ЗМЕРЗЛА  
Майя Борисівна

44. Комунальний заклад „Подільський 
науково-технічний ліцей для 
обдарованої молоді”

КОЗАЧЕНКО  
Віталій Іванович

45. КЗ „Староприлуцька спеціальна 
школа” Вінницької обласної Ради

КОСАЧ  
Ю рій Михайлович

46. Брацлавська спеціалізована школа I- 
Ш ступенів Немирівського району 
Вінницької обласної Ради

ДУБОВА  
Світлана Василівна

47. КЗ „Ободівська спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

ЗАЙЧЕНКО  
Лариса Анатоліївна

48. КЗ „Буднянська спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

ОСАДЧУК  
Людмила Василівна

49. Самгородоцька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
Козятинського району Вінницької 
обласної Ради

ПАЛАМАРЧУК  
Павло Павлович

50. Комунальний заклад „Кисляцький 
навчально-виховний комплекс: 
спеціальна загальноосвітня школа- 
інтернат І-ІП ступенів-дошкільний 
навчальний заклад Гайсинського 
району Вінницької обласної Ради

ПОРОХНЯВИИ  
Володимир Федорович

51. КЗ „Іванівська спеціальна школа” 
Вінницької обласної Ради

РИБОЧКА  
Любов Михайлівна

52. КЗ ВИЩОЇ освіти „Барський
гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Михайла Грушевського”

САВЧУК  
Петро Нестерович

53. Мурованокуриловецька 
загальноосвітня санаторна школа-

СТОЗУБ  
Олександр Іванович



інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької 
обласної Ради

54. Комунальний заклад „Вінницький 
навчально-виховний комплекс: 
спеціальна загальноосвітня школа- 
інтернат І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад Вінницької 
обласної Ради

ФОМІНА  
Тетяна Михайлівна

55. КЗ „Тульчинська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів-ліцей з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою Вінницької обласної 
Ради”

ХЛІВНЮ К  
М икола Миколайович

56. Вінницький академічний обласний 
театр ляльок

БАИДЮ К  
Михайло Дмитрович

57. Вінницький обласний краєзнавчий 
музей

ВИСОЦЬКА  
Катерина Іванівна

58. Вінницький фаховий коледж 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

ГОРОДИНСЬКИИ
Станіслав

Станіславович
59. Вінницька обласна філармонія 

ім. М.Д- Леонтовича
ЛЕВИЦЬКИИ  

Анатолій Іванович
60. Вінницький обласний український 

академічний музично-драматичний 
театр ім. М. Садовського

ЛОЗОВСЬКИИ  
Володимир Васильович

61. КЗ «Тиврівський науковий ліцей» 
Вінницької обласної Ради

ПОДЗІГУН  
Андрій Михайлович

62. Вінницький обласний навчально- 
методичний центр галузі культури, 
мистецтв та туризму

НАДОЛЕНКО  
Галина Федорівна

63. Вінницький обласний художній 
музей

ПАЛАМ АРОВСЬКИИ  
Руслан Михайлович

64. Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. К.А. 
Тімірязєва

СЕНИК  
Лариса Борисівна

65. Вінницька обласна бібіліотека для 
юнацтва

ПІСНА  
Тетяна Олександрівна

66. Вінницький обласний центр 
культури „Щедрик”

СЕНТЕМОН  
Наталія Альфредівна

67. Тульчинський фаховий коледж 
культури

ТРАЧУК  
Леонід Данилович

68. Комунальна організація 
Вінницький обласний центр 
народної творчості

ЦВІГУН  
Тетяна Омелянівна

69. Комунальне підприємство „Барське 
бюро технічної інвентаризаціГ’

МЕЛЬНИК  
Геннадій Анатолійович

70. Комунальне підприємство „Могилів 
- Подільське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації”

ГНАТЮ К  
Олександр Павлович

71. Комунальне підприємство 
„Вінницяоблтеплоенерго”

КОВАЛЬОВ  
Андрій Євгенійович

72. Комунальне підприємство 
„Ямпільське районне бюро технічної 
інвентавизації”

КОБИЛЬНЯК  
Зоя Григорівна

73. Комунальне підприємство 
„Бершадське бюро технічної 
інвентаризації”

ЛАППА  
Олена Леонідівна

74. Комунальне підприємство 
„Тульчинське міжрайонне бюро 
технічної ІнвентаризаціГ’

МЕЛЬНИК 
Андрій Ю РІЙОВИЧ



75. Комунальне підприємство 
„Вінницьке обласне об’єднане бюро 
гехнічної інвентаризації”

ОБЕРТАС  
Оксана Вікторівна

76. Комунальне підприємство 
„Гайсинське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації”

ЯНКОВСЬКА  
Людмила Петрівна

77. Комунальне підприємство 
„Антопільське”

БОВСУНІВСЬКИИ  
Олег Петрович

78. Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство „Віноблагроліс”

ТВАНЕЦЬ 

Анатолій Васильович

79. Обласне комунальне підприємство 
„Агроінформ”

КОТІТАЛКО 
Віталії! Олександрович

80. Обласне комунальне підприємство 
„Автобаза обласної Ради ”

СІРАК  
Андрій Сергійович

81. Навчально-методичний центр 
психологічної служби системи 
освіти Вінницької області

СИДОРЕЦЬ  
Юлія Василівна

82. КНП «Вінницький обласний центр 
громадського здоров’я Вінницької 
обласної Ради»

МЕЛЬНИК  
Олександр Васильович

83. КНП «Маньковецький обласний 
дитячий туберкульозний санаторій 
«Зелений гай» Вінницької обласної 
Ради»

МИКОЛЮ К  
Петро Кузьмич



Додаток 2
до рішення___Вінницької обласної

Ради 8 скликання 
в ід _______________2022 року

примірна форма
ДОДАТКОВА УГОДА

до контракту з керівниками установ, закладів, організацій, що є 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Вінницької області та належать до сфери управління обласної Ради

Вінницька обласна Рада, іменована далі - Орган управління майном, в 
особі голови обласної Ради СОКОЛОВОГО В.П., який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та керівника 
установ, закладів, організацій, що є об’єктами права спільної власності 
територіальних фомад сіл, селищ, міст Вінницької області та належать до сфери 
управління обласної Ради, іменований далі - керівник, з другої сторони уклали
додаткову угоду від_________________ р., виклавши розділ «УМОВИ
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА» в наступній редакції:

«1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівникові 
нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 
установлених:

- посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної 
тарифної сітки;

- надбавок, доплат, підвищень, матеріальної допомоги, премій, що 
передбачені та в порядку, встановленому рішенням 14 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 листопада 2021 року № 269 «Про затвердження положень щодо 
окремих питань комунальної власності»;

- щорічної оплачуваної відпустки згідно з чинним законодавством. Під час 
надання основної щорічної відпустки керівникові надається матеріальна 
допомога на оздоровлення у розмірі його посадового окладу, про що видається 
відповідне розпорядження голови обласної Ради.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час 
початку та закінчення, поділу Гї на частини тощо), за погодженням з Органом 
управління майном.

2. Додаткова угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у 
кожної із сторін, має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною 
контракту від_________________________  року».

Підписи сторін:

Від Органу управління майном - Керівник-  
голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

(підпис) (підпис)

М. П. ” ” року М. П. ” ” року

о ?



Додаток З
до рішення___Вінницької обласної

Ради 8 скликання
від _______________2022 року

примірна форма
ДОДАТКОВА УГОДА

до контракту з керівниками комунальних підприємств та 
комунальних некомерцііїних підприємств, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та 

належать до сфери управління обласної Ради

Вінницька обласна Рада, іменована далі - Орган управління майном, в особі 
голови обласної Ради СОКОЛОВОГО В.П., який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та керівника 
комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області та належать до сфери управління обласної Ради, іменований
далі - керівник, з другої сторони уклали додаткову угоду від_________________р.
виклавши розділ «УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КЕРІВНИКА» в наступній редакції:

«1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівникові 
нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 
установлених:

- посадового окладу в розмірі, що встановлюється відповідно до вимог 
рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 року _№ 269 
«Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної власності^»;

- надбавок, доплат, підвищень, матеріальної допомоги, премій, що 
передбачені та в порядку, встановленому рішенням 14 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26  листопада 2021 року № 269 «Про затвердження положень 
щодо окремих питань комунальної власності»;

- щорічної оплачуваної відпустки згідно з чинним законодавством. Під час 
надання основної щорічної відпустки керівникові надається матеріальна 
допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати, про що 
видається відповідне розпорядження голови обласної Ради.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час 
початку та закінчення, поділу її на частини тощо), за погодженням з Органом 
управління майном. . ^ •

2. Додаткова угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у кожнрі 
Із сторін, має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною контракту від 
  року».

Підписи сторін:

Від Органу управління майном - Керівник -  
голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

(підпис) (підпис)

М. П. ” ” року М. П. ” ” року


