
проект
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2020р. сесія 7 скликання

[ Ж і

Про трудові відносини і керівннками комунальних п ідп риєм ств-
об’єктів спільної власності іери горіальних громад сіл, селищ, міст

Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядуваїнія в Україні”, ріиіеиня 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 посад 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 подашія управління спільної 
комунальної власносіІ тсригоріалі,них громад Вінницької області, висновки 
постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Звільнити:
1.1. ЛАППУ Олену Леонідівну виконувача обов’язків начальника 

комунального підприємства „Берша;іське районне бюро технічної 
інвентаризації”  _______ 2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України.

1.2. ЯПКОВСЬКУ Людмилу Петрівну виконувача обов’язків 
начальника комунального підприємства „Гайсинське міжрайонне бюро
технічної інвентаризації*”  ______  2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП
Укра'їни.

1.3. МЕЛЬНИКА Андрія Юрійовича виконувача обов’язків начальника 
комунального підприємства „Тульчинське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризаці'і” ___________2020 року, пункт 2 стаття 36 КЗпП України.

2. Призначити:
2.1. ЛАППУ Олену Леонідівну на посаду начальника комунального

підприємства „Бершадське районне бюро технічної інвеитаризаці'Г’ з __________
2020 року по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2025 року шляхом укладення контракту строком на
5 років (контракт додається).

2.2. ЯПКОВСЬКУ Людмилу Петрівну на посаду начальника 
комунального підприємства „1 айсинськс міжрайонне бюро технічної
інвентаризаці'і” з  _________ 2020 року по 2025 року шляхом
укладення контракту строком на 5 років (контракт додається).



2.3. МЕЛЬНИКА Андрія Юрійовича на посаду начальника
комунального підприємства „Тульчинське міжрайонне бюро технічної
інвентаризації” з   2020 року п о   2025 року шляхом
укладення контракту с гро ком на 5 років (контракг додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань жиглово-комунальпого господарства, 
енергоефективності та енергозбереження (Ковальов А. Є.), з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації (Масленніков ОЛ '.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


