УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 640
15 ч е р в н я __ 2018 р.
33 сесія 7 скликання
Про керівників обласних комунальних закладів, підприємств - об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області
Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради З
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”, враховуючи подання
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та клопотання
управління спільної комунальної власності територіальних громад
Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Переукласти контракти з :
1.1
Головним лікарем Вінницького обласного центру медикосоціальної експертизи КОСТЕНКОМ Ігорем Миколайовичем на термін з
26 червня 2018 року по 25 червня 2021 року (контракт додається).
1.2 Головним лікарем Обласного комунального закладу „Вінницький
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій” М ОВ^АН Ларисою
Володимирівною на термін з 02 жовтня 2018 року по 01 жовтня 2021 року
(контракт додається).
1.3 Начальником обласного комунального підприємства „Автобаза
обласної Ради” СІРАКОМ Андрієм Сергійовичем на термін з 15 серпня 2018
року по 14 серпня 2023 року (контракт додається).
1.4 Директором комунального підприємства „Вінницький обласний
бничо-технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції
„Облагростандарт” РАДУДІКОМ Дмитром Васильовичем на термін з
02 липня 2018 року по 01 липня 2019 року (контракт додається).
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації
(Масленніков О.Г.), з питань охорони здоров’я, соціального захисту та
зайнятості населення (Хребтій Я.В.), з питань агропромислового комплексу і
земельних відносин (Барцьось В.В.), з гштань бюджету, фінансів та обласних
програм (Мазур Г.Ф.)
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Голова обласної Ради
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