
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №729 

04 грудня 2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про конкурс на заміщення посади директора
Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Закону України „Про вищу 
освіту”, 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”, враховуючи подання 
управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької 
області і висновки постійних комісій обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації та з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс на заміщення посади директора Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича - об’єкта спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Оголошення про зазначений конкурс опублікувати у газеті „Освіта 
України”, оприлюднити на офіційних веб-сайтах обласної Ради та 
вищезазначеного навчального закладу.

Вибори провести відповідно до чинного законодавства.

2. Утворити комісію з організації проведення конкурсу на заміщення 
посади директора Вінницького коледжу культури і мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича - об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області (далі - комісія) у складі згідно з додатком.

3. Доручити комісії здійснити всі заходи для організації конкурсу на 
заміщення посади директора зазначеного закладу - об’єкта спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області відповідно до 
Закону України „Про вищу освіту” та постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2014 року № 726 „Деякі питання реалізації статті 42 Закону 
України „Про вищу освіту”.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О. Г.) та з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л. А.)

Голова обласної Ради
І І

А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення -З Є сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 04 л^'^нд2018 року № '43^

КОМІСІЯ
з організації проведення конкурсу на заміщення посади директора 
„Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича”

ОЛІИНИК
Анатолій Дмитрович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

- голова Вінницької обласної Ради, голова 
комісії

- голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, заступник голови 
комісії

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БАЧИНСЬКИЙ 

Валерій Григорович

- головний спеціаліст відділу організаційно- 
технічного забезпечення управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, секретар комісії

- заступник директора Департаменту освіти і 
науки Вінницької облдержадміністрації 
начальник управління професійної освіти, 
інноватики та науки (за згодою)

БОИКО
Іван Григорович

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

в.о. начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області

- голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини

ЗЕЛІНСЬКА 
Ольга Георгіївна

- начальник відділу культурно - мистецьких 
установ управління культури і мистецтв 
Вінницької облдержадміністрації (за згодою)


