
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 564

20 грудня 2017 р. 2 7  сесія ? скликання

Про трудові відносини з керівниками підприємств, установ, закладів - 
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 
З скликання від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти комунальної власності”, 
рішення 6 сесії обласної Ради 7 скликання від ЗО березня 2016 року № 101 
„Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області’’ враховуючи протоколи засідань конкурсних 
комісій, клопотання управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Звільнити:
ЦИБУЛЬСЬКОГО Юрія Миколайовича, виконувача обов’язків 

начальника комунального підприємства „Могилів - Подільське міжрайонне 
бюро технічної інвентаризації”, відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП 
України;

ТІЩЕНКА Петра Марковича, виконувача обов’язків директора 
комунальної установи „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я”, 
відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП України;

КЛОЧКА Вадима Леонідовича, виконувача обов’язків головного лікаря 
комунального закладу „Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І. Ющенка”, відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП України.

2. Призначити:
ОБЕРТАЄ Оксану Вікторівну на посаду начальника комунального 

підприємства „Вінницьке обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації"” 
шляхом укладення з нею контракту терміном на 3 роки (контракт додається);

ГНАТЮКА Олександра Павловича на посаду начальника комунального 
підприємства „Могилів - Подільське міжрайонне бюро технічної



інвентаризації” шляхом укладення з ним контракту терміном на 3 роки 
(контракт додається);

БОВСУШВСЬКОГО Олега Петровича на посаду директора комунального 
підприємства „Антопільське” шляхом укладення з ним контракту терміном на 
1 рік (контракт додається);

ВІЧКОВСЬКОГО Вадима Вячеславовича на посаду директора 
комунальної установи „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” шляхом 
укладення з ним контракту терміном на 3 роки (контракт додається);

КУЧЕРУК Софію Олегівну на посаду головного лікаря комунального 
закладу „Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка” 
шляхом укладення з нею контракту терміном на 3 роки (контракт додається);

ЛУКАВОГО Дмитра Миколайовича на посаду начальника комунального 
закладу „Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
„Інваспорт”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О. Г.), з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення (Хребтій Я. В.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


