
Проект  
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

 2020 р. сесія 7 скликання

Про внесення імін і доповнень до рішення 42 сесії обласної Ради 
7 скликання від 21 лютого 2020 року №  931

Відповідно до пункту 20 частини 1 сгагті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 року № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я», рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 27 березня 200і року 
№ 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 
квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», враховуючи подання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до 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», такі зміни та доповнення:

1Л. Абзаци 4, 5 пункту 8.6 Розділу 8 «Особливості проведення конкурсу у 
галузі охорони здоров’я» додатка 1 до Порядку призначення і звільнення з 
посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій ^  об ’єктів спільної 
власності територіальних і ромад Вінницької області викласти у такій редакції:

«-представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у 
сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у 
сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації 
таких громадських о б ’єднань не менш як за два роки до дати рішення про 
проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, іромадські об'єднання у сфері охорони 
здоров’я відповідного функціоншіьног'о спрямування та/або у сфері запобігання 
корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури обласній 
Раді, яка визначає трьох представників шляхом жеребкування до складу 
конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у 
сфері охорони здоров’я. Проведення жеребкування забезпечує виконавчий 
апарат обласної Ради.



Для проведення конкурсу розпорядженням голови обласної Ради 
утворюється конкурсна комісія.».

2. Контроль за виконанням цього ріпіепня покласти на постійні комісії 
обласної Ради.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


