
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про склад конкурсної комісії на посаду директора комунального  
закладу «Буднянська спеціальна школа»

Вінницької обласної Ради

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 
березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію ріш ення 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 територіальних 
громад Вінницької області» (зі змінами), враховуючи результати жеребкування, 
проведеного 20 квітня 2021 року:

1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на посаду 
директора комунального закладу «Буднянська спеціальна школа» Вінницької 
обласної Ради та  затвердити її склад згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього ення залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
розпорядженням голови обласної Ради

від £3, (У У 2021 року Ш/Л/

СКЛАД КО НКУРСН О Ї КО М ІСІЇ 
з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу 

«Буднянська спеціальна школа»
Вінницької обласної Ради

БУНЯК
Володимир
Володимирович

заступник директора Департаменту 
гуманітарної політики облдержадміністрації -  
начальник управління освіти та науки (за 
згодою)

ВОЛИНЕЦЬ  
Андрій Вікторович

ГОРОБЕЦЬ  
Світлана Віталіївна

ДРОЗД
Тетяна М ихайлівна

ЗАГО РО ДИ Ш  
Сергій Петрович

головний спеціаліст відділу вищої 
професійної та фахової передвищ ої освіти 
управління освіти та науки Департаменту 
гуманітарної політики облдержадміністрації (за 
згодою)

- представник Вінницької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки (за 
згодою)

- представник громадської організації «Крок 
назустріч» (за згодою)

- представник громадської організації «Освіта 
інвест» (за згодою)

ЗАМ КОВА  
Наталія Леонідівна

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту

ІВАСЮ К  
Ігор Дмитрович

КОВАЛЬОВ  
Андрій Євгенійович

- заступник голови обласної Ради

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури

М АЛІНІН
Володимир
Володимирович

- начальник управління Державної служби 
якості освіти у Вінницькій області (за згодою)


