
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №779

05 березня 9010 п 37 -,--------г----------- р. сесія 7 скликання
Про встановлення надбавок до посадового окладу 

керівникам закладів, установ, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, 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 пропозиції департаментів 
та управлінь облдержадміністрації, подання управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА :

1. Встановити надбавки до посадового окладу керівникам закладів, 
установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад 
Вінницької області з 1 січня 2019 року на поточний рік згідно з 
додатком 1-2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення З У- сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 2019 року № 4^9

СПИСОК КЕРІВНИКІВ 
закладів установ, організацій - 

об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
яким встановлюється надбавка до посадового окладу за складність 

та напруженість в роботі і за високі досягнення у праці

1. У розмірі 50 відсотків до посадового окладу:

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ГОЛОТА Віктор Якович -  директор Яришівського психо
неврологічного будинку-інтернату;

ДЕМКО Світлана Василівна - директор комунального закладу 
„Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями „Обрій”;

ДУДНИК Галина Василівна - в.о. директора комунальної установи 
„Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень”;

ЖИВЧИК Валентина Григорівна - директор комунального закладу 
„Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини”;

КАТРУК Іван Семенович -  директор Плисківського 
психоневрологічного інтернату;

КЛИМЕНКО Олег Андрійович - директор Брацлавського 
психоневрологічного будинку-інтернату;

КОЛКЕВИЧ Олександр Станіславович - директор Тиврівського 
будинку - інтернату геріатричного профілю;

ЛІЦЬКИИ Василь Олексійович -  директор Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату;

МАИДАНЧУК Олена Анатоліївна -  директор обласної комунальної 
організації „Інформаційно-аналітичний центр з оослуговування установ 
соціального захисту населення”;

МОРОЗ Володимир Борисович - директор Жмеринського психо
неврологічного будинку- інтернату;

ПРИСЯЖНЮК Анатолій Іванович -  директор Антопільського 
психоневрологічного іцтернату;

ЯКУБОВСЬКИИ Сергій Олександрович - директор комунальної 
установи „Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку”;

ЯРОВА Світлана Андріївна - в.о. директора Вінницького обласного 
молодіжного центру „Квадрат

СОЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ

КУЗЬ Олександр Іванович - директор комунального закладу 
„Вінницький обласнщі центр соціально-психологічної реабілітації дітей”;

РЕПІНСЬКИЙ Павло Володимирович - директор комунального 
закладу „Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей”.

ІНШІ ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ, ОРГАНЗАЦІЇ

БАБОШИН Володимир Олексійович - голова комунальної організації 
„Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”;



БОНДАР В’ячее лав Филимонович - начальник комунальної установи 
„Вінницький обласнийдентр цивільного захисту та матеріальних резервів”;

ВІТКОВСЬКИИ Вадим Миколайович в.о. директора комунальної 
установи „Видавничий дім „Моя Вінниччина”.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ОСВІТИ

АЦЕХОВСЬКА Олена Вікторівна - директор Піщанської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради;

БАСЮК Михайло Никифорович - директор комунального закладу 
„Вінницький обласний дитячий будинок „Гніздечко” Вінницької обласної 
Ради;

ВОИЦЕХІВСЬКИИ Костянтин Францович - директор Вінницького 
обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу;

ГУЦАЛЕНКО Михайло Дмитрович - директор Ситковецької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Немирівського району 
Вінницької обласної Ради;

даАГОМИРЕЦЬКА Ольга Авксентіївна - директор Вінницької 
обласної станції юних натуралістів;

ДРОВОЗЮК Степан Іванович - ректор комунального вищого 
навчального закладу „Вінницька академія неперервної освіти”;

ЖУПАНОВ Петро Прокопович - директор Вінницького обласного 
центру технічної творчості учнівської молоді;

КАЛАШНІКОВА Зоя Віталіївна -  директор Серебрійського 
навчально-реабілітаційного центру Могилів-Подільського району Вінницької 
обласної Ради;

КАМЕНЩУК Тетяна Дмитрівна - директор Навчально-методичного 
центру психологічної служби системи освіти Вінницької області;

КУЛЯС Ніна Олексіївна - директор Брацлавського навчально- 
виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  гімназія Вінницької обласної Ради;

МАЗУР Лідія Дмитрівна - директор комунальної організації „Центр 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти 
області”;

МАРКОВСЬКА Світлана Василівна - директор Ободівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Тростянецького району 
Вінницької обласної Ради;

МЕЛЬНИК Тетяна Іванівна - директор обласного Будинку культури 
учителя;

ПАЛАМАРЧУК Павло Павлович - директор Самгородоцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Козятинського району 
Вінницької обласної Ради;

ПАШИНІНА Тетяна Семенівна - директор Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
Вінницької області;

ПРАВ ДЮК Ніл а Михайлівна - директор Прибузької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницького району Вінницької обласної 
Ради”;

ПОРОХНЯВИЙ Володимир Федорович -  директор комунального 
закладу „Кисляцький навчально-виховний комплекс:  ̂ спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад Гайсинського району Вінницької обласної Ради”;

САВЧУК Петро Несторович - директор Барського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського;

СТОЗУБ Олександр Іванович - директор Мурованокуриловецької 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької 
обласної Ради;

ФОМІНА Тетяна Михайлівна - директор комунального закладу 
„Вінницький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів дошкільний заклад Вінницької обласної Ради.



ХЛІВНЮК Микола Миколайович - директор комунального закладу 
„Тульчинська загальноосвітня школа І-ІИ ступенів - ліцей з посиленою 
віиськово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради”;

ЮХНОВИЧ Лідія Миколаївна - директор Вінницького обласного 
центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій Вінницької обласної Ради.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

АЛЕКСАНДРЕНКО Володимир Володимирович - в.о. директора 
комунального закладу „Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа”;

ГОЛЯК Наталя Олександрівна - в.о. директора комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно- 
координаційних видів спорту”;

ДІМІТРІЄВ Віталій Іванович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з 
волейболу”;

КОВАЛЬ Ігор Федорович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та 
Бєланова”;

КОРНІЙЧУК Андрій Володимирович - директор Вінницької школи 
вищої спортивної майстерності;

КОПАЧ Віталій Миколайович -  директор комунального закладу 
„Вінницький обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх’ ;

КОВЕНКО Андрій Віталійович - директор комунальної організації 
„Спорткомплекс Здоров я”;

ЛУКАВИМ Дмитро Миколайович - начальник комунального закладу 
„Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
„Інваспорт”;

СЕРГЕЄВ Валерій Васильович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з хокею на траві „Олімпія”;

ІТГЕРБА Віктор Леонідович -  директор комунального закладу 
„Вінницька обласна д агячо-ю н ац ька спортивна школа стрільби ”;

ЮРКІВСЬКИИ Володимир Михайлович - директор обласного 
комунального закладу „Тульчинська дитячо-юнацька спортивна школа для 
дітей сиріт”.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ

БАЙДЮК Михайло Дмитрович -  директор Вінницького обласного 
академічного театру ляльок;

ВИСОПЪ к А Катерина Іванівна - директор Вінницького обласного 
краєзнавчого музею ̂

ЛЕВИТ ТЬКИИ Анатолій Іванович -  генеральний директор Вінницької 
обласної філармонії щ. М.Д. Леонтовича;

ЛОЗОВСЬКИИ Володимир Васильович -  директор Вінницького 
обласного українського академічного музично-драматичного театру ім.
М. Садовського;

МОСКАЛЕНКО Алла Володимирівна - в.о. директора Вінницького 
коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича;

МРИІТҐУК Тетяна Андріївна - директор Вінницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка;

НАДОЛЕНКО Галина Федорівна - директор Вінницького обласного 
навчально-методичного центру галузі культури, мистецтв та туризму;

ПАЛАМАРОВСЬКИЙ Руслан Михайлович - в.о. директора 
Вінницького обласного художнього музею;

ПІСНА Тетяна Олександрівна - директор Вінницької обласної 
бібліотеки для юнацтва;

ПОГРЕБНЯК Валентина Іванівна - в.о. директора комунального 
закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля”;



СЕНИК Лариса Борисівна - директор Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязева;

ТРАЧУК Леонід Данилович -  директор Тульчинського училища 
культури;

ЦВІГУН Тетяна Омелянівна - директор комунальної організації - 
Вінницький обласний центр народної творчості.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА

КІЗЬ Степан Васильович - начальник Вінницької обласної установи 
„Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального 
господарства”;

2. У розмірі 40 відсотків до посадового окладу:

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

МЕЛЬНИК Володимир Володимирович - директор Ладижинського дитячого 
будинку-інтернату.

ЗАКЛАДИ, УСТАНОВИ ОСВІТИ

БРЮНЕТКІНА Галина Григорівна - директор комунального закладу 
„Нечуївська спеціальна загальноосвітня школ а-інтернат Ямпільського району 
Вінницької обласної Ради”;

ГЕТМАНЧУК Володимир Іванович - директор Котюжанівського 
навчально-реабілітаційного центру Мурованокуриловецького району 
Вінницької обласної Ради;

КОСАЧ Юрій Михайлович -  директор Староприлуцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Липовецького району Вінницької 
обласної Ради;

КОНДРАТЮК Василь Якович - директор Немирівського навчально- 
реабілітаційного центру Вінницької обласної Ради;

ОСАДЧУК Людмила Василівна - директор Буднянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Шаргородського району Вінницької 
обласної Ради.

3. У розмірі ЗО відсотків до посадового окладу:

ПЕТРАШЕК Руслан Леонідович - директор обласного комунального 
закладу „Жмеринський обласний соціальний гуртожиток”.



Додаток 2 
до рішення З У- сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 0^  6^шґ^  І 2019 року № ц д

СПИСОК КЕРІВНИКІВ
закладів, установ, організацій фізичної культури і спорту - 

об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області, 
яким встановлюється надбавка у  розмірі 50 відсотків 

до посадового окладу за особистии внесок у забезпечення 
високоякісного навчально-тренувального процесу, підготовку 

висококваліфікованих спортсменів до складу збірних команд України -  
на період перебування спортсменів у складі збірних команд України

АЛЕКСАНДРЕНКО Володимир Володимирович - в.о. директора 
комунального закладу „Вінницька обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа”;

ГОЛЯК Наталя Олександрівна - в.о. директора комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа із складно- 
координаційних видів спорту”;

ДІМІТРІЄВ Віталій Іванович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з 
волейболу”;

КОВАЛЬ Ігор Федорович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо - юнацька спортивна школа з футболу Блохіна та 
Бєланова;

КОРНІЙЧУК Андрій Володимирович - директор Вінницької школи 
вищої спортивної майстерності;

СЕРГЕЄВ Валерій Васильович - директор комунального закладу 
„Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з хокею на траві „Олімпія”;

ЩЕРБА Віктор Леонідович -  директор комунального закладу 
„Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби ”.


