
чззЬу
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 3 5 3  

19 травня 2017 р. 19 сесія 7 скликання

Про трудові відносини з керівниками обласних комунальних 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності 

територіальних громад Вінницької області

Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 
27 березня 2001 року № 360 “Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної 
Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об'єкти комунальної 
власності”, рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 березня 2016 
року № 101 “Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області”, рішення 7 сесії обласної Ради 7 
скликання від 30 червня 2016 року № 150 “Про припинення юридичних 
осіб”, рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№ 250 “Про скасування рішення 9 сесії Вінницької обласної Ради 7 
скликання від 15 липня 2016 року № 166”, рішення 15 сесії обласної Ради 7 
скликання від 21 лютого 2017 року № 302 „Про трудові відносини з 
керівниками обласних комунальних підприємств, установ, закладів, 
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області”, враховуючи клопотання Вінницької обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звільнити з посади :

- головного лікаря обласного комунального закладу “Крижопільська 
туберкульозна лікарня” Мурзак Валентину Федорівну, згідно із пунктом 1 
статті 40 КЗпП України;

- головного лікаря комунального закладу “Барська обласна 
туберкульозна лікарня” Вознюк Ганну Іванівну, згідно із пунктом 1 статті 40 
КЗпП України;

- головного лікаря комунального закладу “Вінницький обласний 
протитуберкульозний диспансер № 2” Богачука Миколу Костянтиновича, 
згідно із пунктом 1 статті 40 КЗпП України;



в.о. головного лікаря Тиманівського обласного 
протитуберкульозного санаторію для дорослих Ахевича Миколу 
Кириловича, згідно із пунктом 1 статті 40 КЗпП України.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань охорр^и здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК


