
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 708

04 гру/щя____2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я

Відповідно до статей 59, 62, 63, 78, 137 Господарського кодексу України, 
статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 20 частини 1 
статті 43, частини 4 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, абзацу 13 статті 16 Закону України „Основи законодавства України 
про охорону здоров'я”, 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”, 
керуючись Законом України від 06 квітня 2017 року № 2002-VII „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 
1013-Р „Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров’я”, з метою підвищення рівня медичного обслуговування, розширення 
можливостей щодо його доступності та якості, впровадження нових підходів 
щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового 
забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати юридичні особи:
Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни (код 

ЄДРПОУ 05484439, юридична адреса: вул. Пирогова, 109 А, м. Вінниця, 
Вінницька область, 21000) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Вінницької обласної Ради”;

- Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню (код ЄДРПОУ 03082760, 
місцезнаходження: вул. Хмельницьке шосе, 108 м. Вінниця, Вінницька 
область, 21029) шляхом перетворення у комунальне некомерційне



підприємство “Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної 
Ради”;

- Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій (код ЄДРПОУ 
05484586, юридична адреса: вул. М. Леонтовича, 94, м. Тульчин, Вінницька 
область, 23600) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької 
обласної Ради”;

- обласний комунальний заклад „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій” (код ЄДРПОУ 05484557, 
місцезнаходження: вул. Нагірна, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21019) 
шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Вінницький 
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної 
Ради”;

- Липовецьку обласну лікарню відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно- 
рухового апарату (код ЄДРПОУ 05484505, місцезнаходження: вул. Пирогова,
36, м. Липовець, Липовецький район, Вінницька область, 22500) шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Липовецька обласна 
лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької 
обласної Ради”;

- Северинівську лікарню відновного лікування (код ЄДРПОУ 05484570, 
місцезнаходження: вул. Санаторська, 1, село Северинівка, Жмеринський 
район, Вінницька область, 23126) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Северинівська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради”;

- Хмільницьку обласну фізіотерапевтичну лікарню (код ЄДРПОУ 
01982442, місцезнаходження: вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмільник, 
Вінницька область, 22000) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької 
обласної Ради”;

- обласну комунальну установу „Вінницька обласна станція переливання 
крові” (код ЄДРПОУ 05484474, місцезнаходження: вул. Пирогова, 48, 
м.Вінниця, Вінницька область, 21018) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Вінницький обласний центр служби крові 
Вінницької обласної Ради”;

- Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер (код 
ЄДРПОУ 05484155, місцезнаходження: вул. Магістратська, 21, м. Вінниця, 
Вінницька область, 21050) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 
Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад “Вінницький обласний клінічний Центр 
профілактики та боротьби зі ЄНІДом” (код ЄДРПОУ 26285843,



місцезнаходження: селище Березина, Вінницький район, Вінницька область, 
23222) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
“Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом 
Вінницької обласної Ради”;

- Подільський регіональний центр онкології (код ЄДРГТОУ 05484161, 
місцезнаходження: вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21029) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради”;

Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер 
радіаційного захисту населення (код ЄДРПОУ 01982270, місцезнаходження: 
вул. В. Стуса, 11, м. Вінниця, Вінницька область, 21018) шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Вінницький 
обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту 
населення Вінницької обласної Ради”;

- Вінницьку обласну клінічну лікарню ім. М.І. Пирогова (код ЄДРПОУ 
02011031, місцезнаходження: вул. Пирогова, 46, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21018) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова 
Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад „Козятинська обласна туберкульозна лікарня” (код 
ЄДРПОУ 26285342, місцезнаходження: вул. Планова, 1, село Сестринівка, 
Козятинський район, Вінницька область, 22140) шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство “Козятинська обласна туберкульозна 
лікарня Вінницької обласної Ради”;

- Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій (код ЄДРПОУ 
05484617, місце знаходження: вул. Академіка Заболотного 4-А, м. Могилів- 
Подільський, Вінницька область, 24000) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Могилів-Подільський дитячий легеневий 
тубсанаторій Вінницької обласної Ради”;

- Маньковецький обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений 
гай” (код ЄДРПОУ 05484540, місцезнаходження: вул. Грушевського, 27/6, 
село Маньківці, Барський район, Вінницька область, 23030) шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Маньковецький 
обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” Вінницької 
обласної Ради”;

Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр (код ЄДРПОУ 05484178, місце знаходження: вул. 
Мічуріна, 32, м. Вінниця, Вінницька область, 21010) шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад „Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій 
„Лісова пісня” (код ЄДРПОУ 20098871, місцезнаходження: провулок



Санаторний, 1, село Кашперівка, Козятинський район, Вінницька область, 
22121) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
“Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької 
обласної Ради”;

- Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро (код ЄДРПОУ 25508067, 
місце знаходження: вул. Пирогова, 46, корпус 2, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21018) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької 
обласної Ради”;

- комунальний заклад „Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня” (код ЄДРПОУ 34004453, місцезнаходження: вул. Київська, 68, 
м.Вінниця, Вінницька область, 21030) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня Вінницької обласної Ради”;

- Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
“Фтизіатрія” (код ЄДРПОУ 05484008, місцезнаходження: комплекс будівель і 
споруд, буд. б/н, село Бохоники, Вінницький район, Вінницька область, 
23233) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 
“Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання 
“Фтизіатрія” Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад „Вінницький обласний центр післядипломної 
освіти медичних працівників” (код ЄДРПОУ 34504536, місцезнаходження: 
вул. Грушевського, 2, м. Вінниця, Вінницька область, 21018) шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство “Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних працівників Вінницької 
обласної Ради”;

- комунальний заклад “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня 
ім. акад. О.І. Ющенка” (код ЄДРПОУ 01982264, місце знаходження: вул. 
Пирогова, 109, м.Вінниця, Вінницька область, 21000) шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради”;

- комунальну установу “Жмеринська лікарня відновного лікування” 
(код ЄДРПОУ 39875078, юридична адреса: вул. Добролюбова, 2, м. 
Жмеринка, Вінницька область, 23100) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Жмеринська лікарня відновного лікування 
Вінницької обласної Ради“;

- Вінницьку обласну психіатричну лікарню № 2 (код ЄДРПОУ 
13336983 місце знаходження: селище Березина, “Медмістечко“, Вінницький 
район, Вінницька область, 23222) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 
Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад “Вінницький спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки“ (код

4



ЄДРПОУ 03091836, місце знаходження: вул. Мечнікова, 34, м. Вінниця, 
Вінницька область, 21029) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Вінницької 
обласної Ради”;

- комунальну установу “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (код 
ЄДРПОУ 36364624, місце знаходження: вул. Пирогова, м. Вінниця 46-А, 
Вінницька область, 21018) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької 
обласної Ради”;

- Печерську обласну лікарню відновного лікування (код ЄДРПОУ 
01981566, місцезнаходження: вул. Івана Кальницького, 7, село Печера, 
Тульчинський район, Вінницька область, 23610) шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство “Печерська обласна лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради”;

- Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки (код 
ЄДРПОУ 25497160, місцезнаходження: вул. Шевченка, 33, м. Тульчин, 
Вінницька область, 23600) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для 
дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки 
Вінницької обласної Ради”;

- комунальний заклад “Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного” (код ЄДРПОУ 05484600, 
місцезнаходження: вул. Чоботарська, с.Заболотне, Крижопільський район, 
Вінницька область, 224631) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради”;

- комунальну установу “Авторемонтна база закладів охорони здоров’я” 
(код ЄДРПОУ 21724802, місцезнаходження: вул. Єалтикова-Щедріна,112-А м. 
Вінниця, Вінницька область, 21010) шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство “Авторемонтна база закладів охорони здоров'я 
Вінницької обласної Ради”;

комунальний заклад “Могил ів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих” (код ЄДРПОУ 34009713, 
місцезнаходження: проспект Незалежності , 62 м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, 24000) шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство “Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради”.

2. Утворити комісії з реорганізації юридичних осіб у складі, згідно з 
додатками до цього рішення 1-32.



3. Місцем роботи комісій з реорганізації шляхом перетворення закладів 
охорони здоровя визначити приміщення за місцезнаходженням юридичних 
осіб відповідно до пункту 1 цього рішення.

4. Комісіям з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи щодо 
перетворення юридичних осіб згідно зазначеного у пункті 1 цього рішення, в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог -  два місяці з 
моменту оприлюднення повідомлення про реорганізацію шляхом 
перетворення юридичних осіб згідно з пунктом 1 цього рішення:

6. Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення 
права та обов’язки, майно, земельні ділянки юридичних осіб переходять до 
правонаступників зазначеного у пункті 1 цього рішення. Закріпити майно на 
праві оперативного управління за правонаступниками, а земельні ділянки на 
праві постійного користування.

7. Комісіям з реорганізації шляхом перетворення:
7.1. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов'язаних з реорганізацією юридичної особи шляхом перетворення, 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Повідомити в установленому чинним законодавством України 
порядку працівників закладів охорони здоров'я згідно з пунктом 1 цього 
рішення про реорганізацію юридичних осіб. Забезпечити дотримання 
соціально-правових гарантій працівників закладів охорони здоров'я 
зазначеного у пункті 1 цього рішення, у порядку та на умовах, визначених 
чинним законодавством України.

7.3. Провести інвентаризацію майна закладів охорони здоров'я, що 
зазначені у пункті 1 цього рішення.

7.4. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями закладів охорони 
здоров'я зазначеного у пункті 1 цього рішення.

7.5. Скласти передавальні акти та подати їх на затвердження до 
Вінницької обласної Ради після закінчення строку пред’явлення вимог 
кредиторами до закладів охорони здоров'я зазначеного у пункті 1 цього 
рішення у порядку, встановленому законодавством.

7.6. Надати державному реєстратору усі документи, передбачені 
Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань”, для проведення державної реєстрації 
реорганізації закладів охорони здоров'я згідно з пунктом 1 цього рішення.

8. Директору Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації Грабович Л.О. здійснити організаційно правові заходи щодо 
виконання статті 22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності” .

9. Пункти 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35,
37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 55, 56, 96 додатка № 2 до рішення 23 сесії 
Вінницької обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року № 483 “Про
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управління об’єктами спільної власності територіальних громад області”, 
розділу “Установи медицини”, викласти в новій редакції:

“1. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради”;

- “2. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна 
психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради ”;

“3. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради”;

- “4. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної Ради”;

- “6. Комунальне некомерційне підприємство “Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради”;

- “7. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 
обласної Ради”;

- “8. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради”;

- “ 10. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради

“ 12. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради”;

- “ 13. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради”;

- “22. Комунальне некомерційне підприємство “ Печерська обласна 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради ” ;

“23. Комунальне некомерційне підприємство “Липовецька обласна 
лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної 
нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької 
обласної Ради”;

“24. Комунальне некомерційне підприємство “Маньковецький 
обласний дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай” Вінницької 
обласної Ради”;

- “25. Комунальне некомерційне підприємство “ Заболотненський 
дитячий психоневрологічний санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного Вінницької 
обласної Ради ”;

- “33. Комунальне некомерційне підприємство “Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради”;

- “27. Комунальне некомерційне підприємство “Северинівська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради”;

-“31. Комунальне некомерційне підприємство “ Авторемонтна база 
закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради ”;
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- “32. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
центр служби крові Вінницької обласної Ради”;

- “26. Комунальне некомерційне підприємство “ Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки Вінницької обласної Ради”;

- “35. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
центр післядипломної освіти медичних працівників Вінницької обласної Ради

- “37. Комунальне некомерційне підприємство “Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради”;

- “38. Комунальне некомерційне підприємство “Могилів-Подільський 
дитячий легеневий тубсанаторій Вінницької обласної Ради”;

- “39. Комунальне некомерційне підприємство “Кашперівський дитячий 
туберкульозний санаторій „Лісова пісня” Вінницької обласної Ради”;

- “42. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької обласної Ради”;

“43. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький 
спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки Вінницької обласної Ради”

- “44. Комунальне некомерційне підприємство “Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня Вінницької обласної Ради”;

- “45. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької обласної 
Ради”;

- “50. Комунальне некомерційне “Могилів -  Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради”;

“52. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради”;

- “55. Комунальне некомерційне підприємство “Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради ”

- “56. Комунальне некомерційне підприємство “Вінницьке обласне 
спеціалізоване територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія” Вінницької 
обласної Ради”;

- “96. Комунальне некомерційне підприємство “Жмеринська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради”;

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

Голова обласної Ради % ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Вінницький обласний клінічний

госпіталь ветеранів війни

Бабійчук Валерій 
Вікторович

- начальник Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Джигалюк Віктор 
Іванович

Члени комісії:
заступник начальника з медичної частини 

Вінницького обласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни, ідентифікаційний номер

Муляр Оксана 
Г ригорівна

Лавренюк Сергій 
Васильович

- головний бухгалтер Вінницького обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни, 
ідентифікаційний номер

заступник начальника з економічних питань 
Вінницького обласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни, ідентифікаційний номер

Сивак Галина - заступник начальника з медсестринства
Степанівна Вінницького обласного клінічного госпіталю

ветеранів війни, ідентифікаційний номер

Сопотніцький Євген - заступник начальника з технічних питань 
Михайлович Вінницького обласного клінічного госпіталю

ветеранів війни, ідентифікаційний номер

Щербина Наталія - заступник начальника з організаційно-методичної
Дмитрівна роботи Вінницького обласного клінічного госпіталю

ветеранів війни, ідентифікаційний номер
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Німчик Наталія 
Юріївна

Кльоц Аліна 
Вячеславівна

Павленко Олег 
Михайлович

- завідувач клініко-діагностичної лабораторії, голова 
профспілкового комітету Вінницького обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни, 
ідентифікаційний номер

- начальник відділу кадрів Вінницького обласного 
клінічного госпіталю иетепанів війни, 
ідентифікаційний номер

- юрисконсульт Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни, ідентифікаційний номер

Попроцький Віталій 
Володимирович

головний спеціаліст-юрисконсульт 
правового забезпечення Департаменту 
здоров'я Вінницької 
ідентифікаційний номер

відділу 
охорони 

обл держадмі н істрації, 
> (за згодою)

Заступник голови обласної Ради . ХМІЛЬ
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Додаток 2 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р.№  708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Вінницька обласна дитяча

клінічна лікарня

Паненко
Василь Васильович

Моравська 
Оксана Аркадіївна

Волоська 
Інна Василівна

Шутурмінська 
Вікторія Іванівна

Коломійчук 
Валентина Іванівна

Стародуб
Анатолій Іванович

- головний лікар Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні, голова комісії, ідентифікаційний 
номер І

Члени комісії:
- заступник головного лікаря по медичній частині 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, 
ідентифікаційний номер 1
- заступник головного лікаря з економічних питань 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, 
ідентифікаційний номер

- заступник головного лікаря з реформування та 
інтегрованого розвитку закладу Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні, ідентифікаційний номер

головний бухгалтер Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні, ідентифікаційний номер

- завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної 
терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, 
ідентифікаційний номер

Шарлай - юрисконсульт Вінницької обласної дитячої клінічної
Тетяна Олександрівна лікарні, ідентифікаційний номер ;
Товбух - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
Богдан Миколайович забезпечення Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток З 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Тульчинський дитячий

ортопедичний санаторій

головний лікар Тульчинського дитячого 
ортопедичного санаторію, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Члени комісії:
- головний бухгалтер Тульчинського дитячого 
ортопедичного санаторію, ідентифікаційний номер

Козинський Микола 
Олександрович

Мороз Наталія 
Степанівна

Домбровська 
Зінаїда Миколаївна

начальник планово-економічного відділу 
Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію, 
ідентифікаційний номер

Миропольська 
Вікторія Віталіївна

- в.о. інспектора з кадрів Тульчинського дитячого 
ортопедичного санаторію, ідентифікаційний номер

Ситник Тетяна 
Едуардівна

сестра медична палатна, голова профкому 
Тульчинського дитячого ортопедичного санаторію, 
ідентифікаційний номер

Вишневський 
Сергій Іванович

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 4 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  комунальний заклад „Вінницька 

обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня”

Бровінська
Людмила Миколаївна

Колесник
Анжел іка Миколаївна

головний лікар КЗ «Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня», голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Члени комісії:
- завідувач інфекційно-боксового відділення КЗ 
«Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня», ідентифікаційний номер

Ткачук
Людмила
Олександрівна

- головний бухгалтер КЗ «Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня», ідентифікаційний номер

Рибак
Тетяна Дмитрівна

завідувач господарством КЗ «Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня», 
ідентифікаційний номер

Феленюк 
Ірина Юріївна

- інспектор з кадрів КЗ «Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня», ідентифікаційний номер

Товбух - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
Богдан Миколайович забезпечення Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 5 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — обласний комунальний заклад 

„Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій”

Мовчан
Лариса Володимирівна

Ратушна
Євгенія Григорівна

Овчіннікова 
Людмила Ігорівна

Шевчук 
Тетяна Іванівна

Савчук
Любов Миколаївна

Атаманюк
Наталія Олександрівна

Вишневський 
Сергій Іванович

- головний лікар обласного комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер
Члени комісії:

завідуючий відділення, лікар-кардіоревматолог 
обласного комунального закладу „Вінницький 
обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій”, 
ідентифікаційний номер
- головна медична сестра обласного комунального 
закладу „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій”, ідентифікаційний
НОМЄ]

головний бухгалтер обласного комунального 
закладу „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій”, ідентифікаційний 
номер

економіст обласного комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий
кардіоревматологічний санаторій”, ідентифікаційний 
номер
- інспектор з кадрів обласного комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій” , ідентифікаційний 
номер

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер > (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 6 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Липовецька обласна лікарня 

відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової 
системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату

Стецюк - головний лікар Липовецької обласної лікарні
Людмила Миколаївна відновного лікування дітей з органічним ураженням

центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату, голова комісії, 
ідентифікаційний номер 
Члени комісії:
- головний бухгалтер Липовецької обласної лікарні 
відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату, ідентифікаційний номер

- завідувач відділення лікар -фізіотерапевт 
Липовецької обласної лікарні відновного лікування 
дітей з органічним ураженням центральної нервової 
системи, порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату, ідентифікаційний номер *

начальник планово-економічного відділу 
Липовецької обласної лікарні відновного лікування 
дітей з органічним ураженням центральної нервової 
системи, порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату, ідентифікаційний номер
- інспектор з кадрів Липовецької обласної лікарні 
відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і 
опорно-рухового апарату, ідентифікаційний номер

Товбух - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
Богдан Миколайович забезпечення Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою)

Г ольчевська 
Олена Євгенівна

Задоянчук 
Алла Дмитрівна

Фармагей
Наталія Григорівна

Тартачна
Світлана Григорівна

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 7 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Северинівська лікарня

відновного лікування

Малащук - головний лікар Северинівської лікарні відновного
Володимир Данилович лікування, голова комісії, ідентифікаційний номер

Гудима
Валентина Павлівна

Члени комісії:
- лікар-ортопед-травматолог Северинівської лікарні 
відновного лікування, ідентифікаційний номер

Крук
Віталій Юрійович

Сабатович 
Наталія Георгіївна

головний бухгалтер Северинівської лікарні
відновного лікування, ідентифікаційний номер

головна медична сестра Северинівської лікарні
відновного лікування, ідентифікаційний номер

Гриценко
Алла Олександрівна

завідувач господарства Северинівської лікарні 
відновного лікування, ідентифікаційний номер

Нестерук
Олена Миколаївна

- сестра-господиня Северинівської лікаоні відновного 
лікування, ідентифікаційний номер ;

Вишневський 
Сергій Іванович

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 8 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Хмільницька обласна

фізіотерапевтична лікарня

головний лікар Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні, голова комісії, 
ідентифікаційний номер ;
Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини 
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, 
ідентифікаційний номер
- заступник головного лікаря з економічних питань 
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, 
ідентифікаційний номер

головний бухгалтер Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні, ідентифікаційний номер

Бабій
Олег Ігорович

Монастирська 
Алла Станіславівна

Марченко
Неля Олександрівна

Червінська 
Ніла Григорівна

Шевчук - інспектор з кадрів Хмільницької обласної
Ірина Іванівна фізіотерапевтичної лікарні, ідентифікаційний номер

Зелінська 
Ліна Вікторівна

- бухгалтер Хмільницької обласної фізіотерапевтичної 
лікарні, ідентифікаційний номер

Дубовий 
Сергій Іванович

завідувач лікувально-діагностичного відділення, 
лікар-фізіотерапевт Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні, ідентифікаційний номер

Товбух - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
Богдан Миколайович забезпечення Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою);

Заступник голови обласної Ради ».ХМІЛЬ



Додаток 9 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12.2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — обласна комунальна установа 

„Вінницька обласна станція переливання крові”

Банах
Оксана Іванівна

Крилова
Тетяна Миколаївна

Зеленська 
Олена Миколаївна

Поліщук
Наталія Андріївна

Ларкіна
Людмила Михайлівна 

Редько
Тетяна Олександрівна

Г оробець 
Людмила Іванівна

Сташко
Наталія Василівна

Слєпченко 
Оксана Валеріївна

- головний лікар обласної комунальної установи 
„Вінницька обласна станція переливання крові”, 
голова комісії, ідентифікаційний номер

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з контролю якості 
обласної комунальної установи „Вінницька обласна 
станція переливання крові”, ідентифікаційний номер

- заступник головного лікаря з виробництва обласної 
комунальної установи „Вінницька обласна станція 
переливання крові”, ідентифікаційний номер

- заступник головного лікаря з економічних питань 
обласної комунальної установи „Вінницька обласна 
станція переливання крові”, ідентифікаційний номер

- головний бухгалтер обласної комунальної установи 
„Вінницька обласна станція переливання крові”, 
ідентифікаційний номер

заступник головного бухгалтера обласної 
комунальної установи „Вінницька обласна станція 
переливання крові”, ідентифікаційний номер

юрисконсульт обласної комунальної установи 
„Вінницька обласна станція переливання крові”, 
ідентифікаційний номер ;
- інспектор з кадрів обласної комунальної установи 
„Вінницька обласна станпія пеоеливання крові”, 
ідентифікаційний номер

лікар-трансфузіолог інформаційно-аналітичного 
відділу медичної статистики, голова профкому 
обласної комунальної установи „Вінницька обласна
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станція переливання крові”, ідентифікаційний номер

Вишневський 
Сергій Іванович

Заступник голови

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 10 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12.2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Вінницьке обласне 

спеціалізоване територіальне медичне об’єднання “Фтизіатрія”

Служивий Олександр 
Петрович

Андрушенко Світлана 
Володимирівна

головний лікар Вінницького обласного
спеціалізованого територіального медичного
об’єднання “Фтизіатрія”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер ;

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини 
Вінницького обласного спеціалізованого
територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія”, 
ідентифікаційний номер

Ткаченко Тетяна 
Василівна

Паєвський Сергій 
Андрійович

Петросян Людмила 
Азіровна

- заступник головного лікаря з економічних питань 
Вінницького обласного спеціалізованого 
територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія”, 
ідентифікаційний номер ;

- заступник головного лікаря з технічних питань 
Вінницького обласного спеціалізованого 
територіального медичного об’єднання “Фтизіатрія”, 
ідентифікаційний номер

юрисконсульт Вінницького обласного 
спеціалізованого територіального медичного 
об’єднання “Фтизіатрія”, ідентифікаційний номер

Попроцький Віталій - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
Володимирович правового забезпечення Департаменту охорони

здоров’я Вінницької облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер ! з̂а згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 11 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Вінницький обласний клінічний

шкірно-венерологічний диспансер

Трет’яков
Максим Сергійович

Кузнецова 
Лариса Дмитрівна

Коменчук
Любов Володимирівна 

Рибінцева
Інна Володимирівна

Мазорчук 
Наталя Борисівна

Стельмащук 
Тетяна Павлівна

Бойчук
Леся Вікторівна

Попроцький Віталій 
Володимирович

- головний лікар Вінницького обласного клінічного 
шкірно-венерологічного диспансеру, голова комісії, 
ідентифікаційний номер
Члени комісії:

голова профкому, завідуюча лабораторією 
Вінницького обласного клінічного шкірно- 
венеоологічного диспансеру, ідентифікаційний номер

головний бухгалтер Вінницького обласного 
клінічного шкірно-венеоологічного диспансеру, 
ідентифікаційний номер

економіст Вінницького обласного клінічного 
шкірно-венерологічного диспансеру,
ідентифікаційний номер
- завідуюча стаціонарним відділенням Вінницького 
обласного клінічного шкірно-венерологічного 
диспансеру, ідентифікаційний номер
- завідуюча консультативно-діагностичним відділом 
Вінницького обласного клінічного шкірно- 
венерологічного диспансеру, ідентифікаційний номер

юрисконсульт Вінницького обласного клінічного 
шкірно-венерологічного диспансеру, ідентифікаційний 
номер
- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
 (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 12 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунальний заклад 

''Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі
СНІДом"

Матковський Ігор 
Анатолійович

Мохній Галина 
Олександрівна

Шевчук Ірина 
Вікторівна

Панасюк Антоніна 
Григорівна

Бурковський В ’ячеслав 
Г ригорович

- головний лікар комунального закладу „Вінницький 
обласний клінічний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер
Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини 
комунального закладу „Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом”, ідентифікаційний номер
- заступник головного лікаря з економічних питань 
комунального закладу „Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом”, паспорт серії АВ номер

головний бухгалтер комунального закладу 
„Вінницький обласний клінічний Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом”, 
ідентифікаційний номер

голова первиної профспілкової організації 
комунального закладу „Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом”, ідентифікаційний номер

Попроцький Віталій 
Володимирович

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони
здоров'я Вінницької 
ідентифікаційний номер

облдержадміністрації, 
(за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 13 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Подільський регіональний центр

онкології

Шамрай
Володимир
Анатолійович

- головний лікар Подільського регіонального центру 
онкології, голова комісії, ідентифікаційний номер

Клибанівський
Володимир
Володимирович
Гудзь
Олександр Степанович

Постемська 
Лариса Іванівна

Хмельовська 
Алла Петрівна

Магдебура 
Людмила Петрівна

Хмеляр
Анна Василівна

Токар
Наталія Миколаївна 

Тиндик
Анатолій Андрійович

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини 

центру онкології,

хірургічної роботи 
центру онкології,

економічних питань 
центру онкології,

Подільського регіонального 
ідентифікаційний номер!
- заступник головного лікаря з 
Подільського регіонального 
ідентифікаційний номер
- заступник головного лікаря з 
Подільського регіонального 
ідентифікаційний номер

заступник головного лікаря з медсестринства 
Подільського регіонального центру онкології, 
ідентифікаційний номер
- заступник головного лікаря по поліклінічній роботі 
Подільського регіонального центру онкології, 
ідентифікаційний номер

заступник головного лікаря по організаційно- 
методичній роботі Подільського регіонального 
центру онкології, ідентифікаційний номер

- головний бухгалтер Подільського регіонального 
центру онкології, ідентифікаційний номер

- головний інженер Подільського регіонального 
центру онкології, ідентифікаційний номер

Нуждіна - інспектор з кадрів Подільського регіонального
Альона Олександрівна центру онкології, ідентифікаційний номер

23



Петлінська 
Тетяна Юріївна

Товбух
Богдан Миколайович

- юрисконсульт Подільського регіонального центру 
онкології, ідентифікаційний номер ;

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, ідентифікаційний 
номер! (за згодою).

Заступник голови обласної Ради “їГ ХМІЛЬ



Додаток 14 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення

ДАЦЕНКО 
Василь Григорович

ГОЛОДЮК 
Світлана Михайлівна

- голова комісії, головний лікар Вінницького 
обласного спеціалізованого клінічного диспансеру 
радіаційного захисту населення, ідентифікаційний 
номер!
Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини 
Вінницького обласного спеціалізованого клінічного 
диспансеру радіаційного захисту населення, 
ідентифікаційний номер

УСОВА 
Таміла Іванівна

головний бухгалтер Вінницького обласного 
спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного 
захисту населення, ідентифікаційний номер

ІЩУК
Олександр Васильович

юрист Вінницького обласного спеціалізованого 
клінічного диспансеру радіаційного захисту 
населення, ідентифікаційний номер

ПАНАСЮК 
Оксана Олександрівна

ВИШНЕВСЬКИИ 
Сергій Іванович

економіст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності Вінницького обласного спеціалізованого 
клінічного диспансеру радіаційного захисту 
населення, ідентифікаційний номер

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 

за згодою)

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 15 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Вінницька обласна клінічна

лікарня ім. М.І. Пирогова

- голова комісії, головний лікар Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, ідентифікаційний 
номер

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з організації контролю за 
впровадження реформ Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І. Пирогова, ідентифікаційний номер

Жупанов
Олександр Борисович

Миронюк
Іван Олександрович

Іванашко - заступник головного лікаря з організаційно-
Василь Станіславович методичної роботи Вінницької обласної клінічної

лікарні ім. М.І. Пирогова, ідентифікаційний номер

Колодько 
Віктор Сергійович

- заступник головного лікаря з поліклінічної роботи 
та ЕТН Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, ідентифікаційний номер

Журавська 
Ганна Сергіївна

- заступник головного лікаря з економічних питань 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, ідентифікаційний ном ер;

Кипоренко 
Оксана Василівна

- головний бухгалтер Вінницької обласної клінічної 
М.І. Пирогова, ідентифікаційний номерТТІТГЯ П Н І ш

Яніцький
Володимир Іванович

- заступник головного лікаря з технічних питань 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, ідентифікаційний номер ;

Бондарчук 
Людмила Семенівна

- заступник головного лікаря з медсестринства 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.
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Пирогова, ідентифікаційний номер ї

Джога
Іван Федорович

Побережець 
Леонід Михайлович

Антонюк 
Юрій Наумович

Вишневський 
Сергій Іванович

Заступник голови

- інженер Вінницької обласної клінічної лікарні ім. 
М.І. Пирогова, ідентифікаційний номер

голова профспілкової організації Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, 
ідентифікаційний номер

начальник відділу кадрів Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, ідентифікаційний 
номер

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою)

обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 16 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12.2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунальний заклад 

„Козятинська обласна туберкульозна лікарня”

Купчик
Володимир
Миколайович

- голова комісії, головний лікар комунального закладу 
„Козятинська обласна туберкульозна лікарня”, 
ідентифікаційний номер ;

Лантковська 
Євгенія Григорівна

Мерзла
Г алина Петрівна

Веремій 
Ганна Сергіївна

Члени комісії:
головний бухгалтер комунального закладу 

„Козятинська обласна туберкульозна лікарня”, 
ідентифікаційний номер

- завідувач відділення, лікар-фтизіатр комунального 
закладу „Козятинська обласна туберкульозна лікарня”, 
ідентифікаційний номер

економіст комунального закладу „Козятинська 
обласна туберкульозна лікарня”, ідентифікаційний 
номер

Русанівська 
Оксана Сергіївна

інспектор з кадрів комунального закладу 
„Козятинська обласна туберкульозна лікарня”, 
ідентифікаційний номер

Товбух
Богдан Миколайович

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 

(за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 17 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — Могилів-Подільський дитячий

легеневий тубсанаторій

Коваль
Оксана Дмитрівна

- голова комісії, в.о. головного лікаря Могилів- 
Подільського дитячого легеневого тубсанаторію, 
ідентифікаційний номер

Табачна 
Віта Вікторівна

Члени комісії:
- головний бухгалтер Могилів-Подільського дитячого 
легеневого тубсанаторію, ідентифікаційний номер

Якубовська - в.о. старшої медичної сестри Могилів-Подільського
Олена Володимирівна дитячого легеневого тубсанаторію, ідентифікаційний

номер

Поплавська - економіст Могилів-Подільського дитячого
Вікторія Петрівна легеневого тубсанаторію, ідентифікаційний номер

Коняга
Іван Федорович

завідувач господарства Могилів-Подільського 
дитячого легеневого тубсанаторію, ідентифікаційний 
номер

Вишневський 
Сергій Іванович

забезпечення
здоров’я

начальник відділу правового 
Департаменту охорони
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер > (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 18 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12.2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Маньковецький обласний 

дитячий туберкульозний санаторій „Зелений гай”

Миколюк 
Петро Кузьмич

- голова комісії, головний лікар Маньковецького 
обласного дитячого туберкульозного санаторію 
„Зелений гай”, ідентифікаційний номер

Члени комісії:
Швець -завідувач відділенням Маньковецького обласного
Олександр Федорович дитячого туберкульозного санаторію „Зелений гай”,

ідентифікаційний номер

Потравний 
Іван Петрович

- завідувач педагогічною частиною Маньковецького 
обласного дитячого туберкульозного санатопію 
„Зелений гай”, ідентифікаційний номер

Хоменко
Наталія
Володимирівна

головний бухгалтер Маньковецького обласного 
дитячого туберкульозного санаторію „Зелений гай”, 
ідентифікаційний номер

Попроцький
Віталій
Володимирович

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 
забезпечення Департаменту охорони здоров'я 

ііністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою);

ґ~ \ £ \ т т  т т а ї л л т л п  т т х

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 19 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  комунальний заклад 
„Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних

працівників”

Фурман
Лариса Борисівна

- голова комісії, директор комунального закладу 
„Вінницький обласний центр післядипломної освіти 
медичних працівників”, ідентифікаційний номер

Козуб
Алла Вікторівна

Члени комісії:
завідувач навчально-методичного кабінету 

комунального закладу „Вінницький обласний центр 
післядипломної освіти медичних працівників”, 
ідентифікаційний номер

Донська
Євгенія Василівна

головний бухгалтер комунального закладу 
„Вінницький обласний центр післядипломної освіти 
медичних працівників”, ідентифікаційний номер

Макарук
Тетяна Григорівна

бухгалтер комунального закладу „Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних 
працівників”, ідентифікаційний номер

Блага - методист комунального закладу „Вінницький
Валентина Євгеніївна обласний центр післядипломної о с в і т и  м р т т и ч н и х

працівників”, ідентифікаційний номер

Товбух
Богдан Миколайович

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 

(за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 20 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Вінницький обласний клінічний 

високоспеціалізований ендокринологічний центр

Прудиус
Пилип Григорович

- голова комісії, головний лікар Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру, ідентифікаційний номер

Слободянюк 
Ганна Григорівна

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медичної частини, 
ідентифікаційний номер

Коломієць
Валентина
Миколаївна

- заступник головного лікаря з організацшно- 
методичної роботи, ідентифікаційний номер

Валевська 
Оксана Федорівна

інспектор з кадрів, ідентифікаційний номер

Скурту
Ольга Миколаївна

- юрисконсульт, ідентифікаційний номер

Товбух - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового
Богдан Миколайович забезпечення Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 
(за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 21 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  комунальний заклад 

„Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня””

Сокоринська - голова комісії, в.о. головного лікаря комунального
Любов Михайлівна закладу „Кашперівський дитячий туберкульозний

санаторій „Лісова пісня””, ідентифікаційний номер

Г уменюк 
Роман Павлович

Члени комісії:
головний бухгалтер комунального закладу 

„Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій 
„Лісова пісня””, ідентифікаційний номер

Комашня
Микола
Володимирович

завідувач господарством комунального закладу 
,Кашперівський дитячий туберкульозний санаторій 
,Лісова пісня””, ідентифікаційний номер

Кошова
Валентина Адамівна

- економіст комунального закладу „Кашперівський 
дитячий туберкульозний санаторій „Лісова пісня””, 
ідентифікаційний номер

Попроцький
Віталій
Володимирович

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового 
забезпечення Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер 

за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ

м
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Додаток 22 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Вінницької обласної 

психіатричної лікарні №2

Сокур Михайло 
Іванович

Травінська Ірина 
Борисівна

Валіжевська Олена 
Казимирівна

Коломійчук Анатолій 
Павлович

Музика Світлана 
Анатоліївна

Савчук Валентина 
Іванівна

Царенко Олена 
Михайлівна

Франчук Наталія 
Вікторівна 
Тросюк Світлана 
Василівна

Попроцький Віталій 
Володимирович

- в.о. головного лікаря Вінницької обласної 
психіатричної лікарні №2, голова комісії, 
ідентифікаційний номер
Члени комісії:
- заступник головного лікаря по медичній частині 

Вінницької обласної психіатричної лікарні №2, 
ідентифікаційний номер
- заступник головного лікаря з економічних питань 
Вінницької обласної психіатричної лікарні №2
, ідентифікаційний номер

- заступник головного лікаря з технічних питань 
Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 
ідентифікаційний номер
- головний бухгалтер шнницької обласної 
психіатричної лікарні №2, ідентифікаційний 
номер

голова профкому Вінницької обласної 
психіатричної лікарні №2 , ідентифікаційний 
номер

- завідувач відділення №1 Вінницької обласної 
психіатричної лікарні №2, ідентифікаційний номер

- юрисконсульт Вінницької обласної психіатричної 
лікарні №2, ідентифікаційний номер
- старший інспектор з кадрів Вінницької обласної 
психіатричної лікарні №2, ідентифікаційний номер

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер ' (за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 23 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунального закладу 

“Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка”

Кучерук Софья - головний лікар комунального закладу “Вінницька
Олегівна обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.

Ющенка”, голова комісії, ідентифікаційний номер

Байло Оксана 
Вікторівна

Члени комісії:
- заступник головного лікаря з медико - соціальної 
реабілітації та правової допомоги комунального 
закладу “Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка”, ідентифікаційний 
номер і;

Глінська Тетяна 
Дмитрівна

- заступник головного лікаря з технічних питань 
комунального закладу “Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка”, 
ідентифікаційний номер

Лазаренко Олена 
Вікторівна

- заступник начальника з економічних питань 
комунального закладу “Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка” 
ідентифікаційний номер :

Семенова Олена 
Володимирівна

головний бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку та звітності комунального закладу 
“Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка”, ідентифікаційний номер

Шеремета Нелла - голова профкому комунального закладу
Олександрівна “Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.

акад. О.І. Ющенка”, ідентифікаційний номер
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Зайкова Надія - завідувач організаційно-методичного відділу
Вікторівна комунального закладу “Вінницька обласна

психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка”, 
ідентифікаційний номер

Багрій Наталія 
Володимирівна

юрисконсульт комунального закладу “Вінницька 
обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1. 
Ющенка”, ідентифікаційний номер ;

Федорова Лариса 
Михайлівна

- начальник відділу кадрів комунального закладу 
“Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. 0.1. Ющенка”, ідентифікаційний номер

Попроцький Віталій 
Володимирович

головний спеціапіст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер за згодою).

Заступник голови обласної Ради ^ М І Л Ь
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Додаток 24 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунального закладу 

“Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро”

Холод Любов Павлівна - начальник комунального закладу “Вінницьке
обласне патологоанатомічне бюро”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Максименко Наталія 
Іванівна

Члени комісії:
- головний бухгалтер комунального закладу 
“Вінницьке обласне патологоанатомічне 

ідентифікаційний номер
бюро’

Костина Надія 
Анатоліївна

- бухгалтер комунального закладу 
обласне патологоанатомічне бюро” 
ідентифікаційний номер ;

‘Вінницьке

Трофимова Євгенія 
Вікторівна

- інспектори з кадрів комунального закладу 
Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро’ 
ідентифікаційний номер

Шляховенко Оксана 
Володимирівна

економіст комунального закладу
“Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро”, 
ідентифікаційний номер ;

Ясько Ольга 
Владиславівна

- старший лаборант комунального закладу 
“Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро”, 
ідентифікаційний номер ;

Ніколюк Анатолій 
Анатолійович

завідувач організаціино-консультативного 
відділення з гістологічними дослідженнями та 
архівом комунального закладу “Вінницьке обласне 
патологоанатомічне бюро”, ідентифікаційний номер

Гормаш Павло 
Петрович

- завідувач головного відділення загальної патологи 
з гістологічними дослідженнями комунального
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закладу “Вінницьке обласне патологоанатомічне 
бюро”, ідентифікаційний номер

Шведка Олена 
Вікторівна

Большова Галина 
Анатоліївна

Попроцький Віталій 
Володимирович

завідувач відділення дитячої патології з 
гістологічними дослідженнями комунального 
закладу “Вінницьке обласне патологоанатомічне 
бюро”, ідентифікаційний номер

- інженер з охорони праці комунального закладу 
“Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро”, 
ідентифікаційний номер

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 25 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунальної установи 

“Жмеринська лікарня відновного лікування”

Боровський Богдан 
Ростиславович

- головний лікар комунальної установи 
“Жмеринська лікарня відновного лікування”, голова 
комісії, ідентифікаційний номер

Столяр Ольга 
Олександрівна

Стоєцька Алла 
Борисівна 
Харчук Олег 
Васильович

Побережник Олег 
Валентинович

Крикливий Олексій 
Вікторович

Шаповалов Олександр 
Володимирович

Попроцький Віталій 
Володимирович

комунальної
відновного

установи
лікування”,

Члени комісії:
- інспектор з кадрів 
“Жмеринська лікарня 
ідентифікаційний номер
- економіст комунальної установи “Жмеринська 
лікарня відновного лікування”, паспорт, ;
- завідувач лікувально-діагностичного відділення 
комунальної установи “Жмеринська лікарня 
відновного лікування” ідентифікаційний номер

- завідувач ортопедичного відділення комунальної 
установи “Жмеринська лікарня відновного 
лікування” ідентифікаційний номер
- завідувач неврологічного відділення комунальної 
установи “Жмеринська лікарня відновного 
лікування”, ідентифікаційний номер ;

- завідувач господарства комунальної установи 
“Жмеринська лікарня відновного лікування”, 
ідентифікаційний номер

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер ! (за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ

то



Додаток 26 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  обласного комунального закладу 
“Вінницький спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної 

нервової системи та порушенням психіки ”
АНДРІЄВСЬКА 
Надія Марківна

Члени комісії:

МОРДЯК 
Інна Андріївна

- головний лікар обласного комунального закладу 
“Вінницький спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки”, голова комісії 
ідентифікаційний номер

- головний бухгалтер Обласного комунального 
закладу “Вінницький спеціалізований будинок 
дитини з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки ” , ідентифікаційний номер

КОНОВАЛЮК 
Валентина Борисівна

- економіст обласного комунального закладу 
“Вінницький спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки” , ідентифікаційний номер

МАНДРИК 
Поліна Юріївна

- юрисконсульт обласного комунального закладу 
“Вінницький спеціалізований будинок дитини з 
ураженням центральної нервової системи та 
пптттенням психіки”, ідентифікаційний номер

ЛЕВКІВСЬКА 
Ірина Сергіївна

голова профкому обласного комунального 
закладу “Вінницький спеціалізований будинок 
дитини з ураженням центральної нервової системи 
та порушенням психіки”, ідентифікаційний номер

Вишневський 
Сергій Іванович

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою).

Заступник голови обласної Ради - г  ХМІЛЬ
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Додаток 27 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  Тульчинського обласного 

спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням психіки

МАЗУР - головний лікар Тульчинського обласного
Марія Олексіївна спеціалізованого будинку дитини для дітей з

ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки, голова комісії 
ідентифікаційний номер

Члени комісії:

МЕЛЬНИК - головний бухгалтер Тульчинського обласного
Валентина Анатоліївна спеціалізованого будинку дитини для дітей з

ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки, ідентифікаційний номер

- завідувач відділенням лікар-невролог дитячий 
Тульчинського обласного спеціалізованого будинку 
дитини для дітей з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки, ідентифікаційний 
номер

юрисконсульт Тульчинського обласного 
спеціалізованого будинку дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки, ідентифікаційний номер 

*
голова профкому Тульчинського обласного 

спеціалізованого будинку дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки, ідентифікаційний номер

начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ

ГЕРАСИМЧУК 
Світлана Михайлівна

КОСТЮК 
Аліна Вадимівна

ДРЕБНЮХ 
Олена Василівна

Вишневський 
Сергій Іванович
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Додаток 28 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунальної установи 

“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

Пірникоза Анатолій 
Васильович

головний лікар комунальної установи 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Дяченко Ірина 
Андріївна

Члени комісії:
головний бухгалтер комунальної установи 

“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф”, ідентифікаційний
номер!

Сідак Олег Васильович - заступник головного лікаря з оперативної 
роботи комунальної установи “Територіальне 
медичне об’єднання “Вінницький обласний центр
еКСТреНОЇ МеДИЧНОЇ Д О П О М О Г И  т я  хж#»ттмттИ Н И

катастроф”, ідентифікаційний номер-

Бабій Тетяна 
Федорівна

- заступник головного лікаря з організаціино- 
методичної роботи комунальної установи 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” ідентифікаційний номер

Скоробогач Станіслав - заступник головного лікаря з медичної роботи 
Миколайович комунальної установи “Територіальне медичне

об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф”, 
ідентифікаційний номер
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Сидоров Олег 
Володимирович

Бобрук Тетяна 
Миколаївна

Шевчук Світлана 
Володимирівна

Товбух Богдан 
Миколайович

- заступник головного лікаря з технічних питань 
комунальної установи “Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” 
ідентифікаційний номер

- начальник оперативно-диспечерського управління 
комунальної установи “Територіальне медичне 
об’єднання “Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф”, 
ідентифікаційний номер

- інспектор з кадрів комунальної установи 
“Територіальне медичне об’єднання “Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф”, ідентифікаційний номер

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької облдержадміністрації, 
ідентифікаційний номер (за згодою).

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 29 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — “Печерська обласна лікарня

відновного лікування”

- головний лікар “Печерської обласної лікарні 
відновного лікування”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер ,

Члени комісії:
- головний бухгалтер “Печерської обласної лікарні 
відновного лікування”, ідентифікаційний номер

КРАВЧУК
Василь
Володимирович

ДУДНИК
Оксана Миколаївна

КОВАЛЬ 
Інна Миколаївна

ПАВЛЮК
Олег Станіславович

МАНЯТОВСЬКИИ 
Василь Вікторович

- бухгалтер “Печерської обласної лікарні відновного 
лікування”, ідентифікаційний номер

головна медична сестра “Печерської обласної 
лікарні відновного лікування”, ідентифікаційний 
номер

інженер з охорони праці “Печерської обласної 
лікарні відновного лікування”, ідентифікаційний 
номер Г

Вишневський - начальник відділу правового забезпечення
Сергій Іванович Департаменту охорони здоров'я

облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

Заступник голови обласної Ради ХМІЛЬ



Додаток ЗО 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи — комунального закладу 

“Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій
ім. ак. Д.К.Заболотного”

- голова комісії, головний лікар комунального закладу 
“Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного” , ідентифікаційний 
номер

- завідувач педагогічної частини комунального 
закладу “Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім.ак. 
Д.К.Заболотного”, ідентифікаційний номер

ПОТУРЕЙ 
Василь Дмитрович

Члени комісії:

УМАНСЬКИЙ 
Віктор Анатолійович

СІДАК
Наталія Григорівна

головний бухгалтер комунального закладу 
“Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного” , ідентифікаційний 
номер

ПУСТОВІТ 
Наталія Михайлівна

- економіст комунального закладу “Заболотненський 
дитячий психоневрологічний санаторій ім.ак. 
Д.К.Заболотного”, ідентифікаційний номер

ВАСИЛЕНКО 
Валентина Семенівна

інспектор з кадрів комунального закладу 
“Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного” , ідентифікаційний 
номер

ДОБИНДА 
Алла Миколаївна

- старша сестра медична комунального закладу 
“Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного”, ідентифікаційний 
номер' ;
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УСАТЮК - завідувач господарством комунального закладу
Інна Володимирівна “Заболотненський дитячий психоневрологічний

санаторій ім.ак. Д.К.Заболотного”, ідентифікаційний 
номер

Вишневський - начальник відділу правового забезпечення
Сергій Іванович Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

Заступник голови обласної Ради Т. ХМІЛЬ
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Додаток 31 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  комунального закладу 

“Авторемонтна база закладів охорони здоров’я ”

Вічковський Вадим 
Вячеславович

Члени комісії:

директор комунальної установи “Авторемонтна 
база закладів охорони здоров’я”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Вавлюк Андрій 
Павлович

Камінська Ольга 
Петрівна

Дейниченко Олена 
Олександрівна

Лялюк Артем 
Г ригорович

- заступник директора комунальної установи 
“Авторемонтна база закладів охорони здоров’я ”, 
ідентифікаційний ном ер!

- т.в.о. головного бухгалтера комунальної установи 
“Авторемонтна база закладів охорони здоров’я”, 
ідентифікаційний номер

секретар-друкарка комунальної установи 
“Авторемонтна-база закладів охорони здоров’я”, 
ідентифікаційний номер

- слюсар з ремонту автомобілів комунальної 
установи “Авторемонтна-база закладів охорони 
здоров’я ”, ідентифікаційний номер

Вишневський - начальник відділу правового забезпечення
Сергій Іванович Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації,
ідентифікаційний номер (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Додаток 32 
до рішення 36 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 04.12. 2018 р. № 708

С К Л А Д
комісії з реорганізації юридичної особи -  комунального закладу 

“Могилів -  Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для
дорослих”

- головний лікар комунального закладу “Могилів -  
Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих”, голова комісії, 
ідентифікаційний номер

Члени комісії:
головний бухгалтер комунального закладу 

“Могилів -  Подільський обласний
протитуберкульозний санаторій для дорослих”, 
ідентифікаційний номер

- інспектор з кадрів комунального закладу “Могилів
-  Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих”, ідентифікаційний номер

технік комунального закладу “Могилів -  
Подільський обласний протитуберкульозний 
санаторій для дорослих”, ідентифікаційний номер

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
правового забезпечення Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, ідентифікаційний 
номер ■ (за згодою);

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ
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Цендра Анатолій 
Станіславович

Мигдалович Вікторія 
Яківна

Маслянко Альона 
Михайлівна

Цаплін Іван Леонідович

Товбух
Богдан Миколайович


