
УКРАЇНА 
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 867

26 вересня_______-019 р. 39 сесія 7 скликання

Про конкурс на заміщення посад директорів 
вищих навчальних закладів- 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”, 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, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс на заміщення посад директорів вищих навчальних 
закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області:

- Могилів-Подільський медичний коледж;
- Гайсинський медичний коледж;

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Гру шевського.

Оголошення про зазначені конкурси опублікувати у газеті „Сучасна 
освіта України”, оприлюднити на офіційних веб-сайтах обласної Ради та 
вищезазначених навчальних закладах.

Вибори провести відповідно до чинного законодавства.

2. Утворити комісії з організації проведення конкурсів на заміщення 
посад директорів - об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області (далі - комісія) у складі згідно з додатками 1-3.

3. Доручити комісіям здійснити всі заходи для організації конкурсів на 
заміщення посад директорів зазначених закладів - об’єктів 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.), з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л. А.) та з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення (Хребтій Я.В).

Голова обласної Ради



Додаток 1 
до рішення 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 26 вересня 2019 року №

КОМІСІЯ
з організації проведення конкурсу на заміщення посади директора 

Могилів-Подільського медичного коледжу

ОЛІИНИК
Анатолій Дмитрович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БАЧИНСЬКИЙ 

Валерій Григорович

БОРОДІЙ 
Олексій Ігорович

БОЙКО
Іван Григорович

ВИШНЕВСЬКИЙ 
Сергій Іванович

ПАРЧЕВСЬКИЙ 
Олексій Володимирович

ХРЕБТІЙ
Ярослав Віталійович

- голова Вінницької обласної Ради, голова 
комісії

- голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, заступник голови 
комісії
- заступник начальника відділу по роботі з 
комунальними підприємствами, установами, 
організаціями управління з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії
- заступник директора Департаменту освіти і 
науки Вінницької облдержадміністрації 
начальник управління професійної освіти, 
інноватики та науки (за згодою)
- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв’язків з 
громадськістю, заступник начальника 
управління з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної Ради

в.о. начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації
- начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи з персоналом Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації
- голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення

Заступник голови обласної Ради МГКРЕМЕНЮК



Додаток 2 
до рішення 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання ,
від 26 вересня 2019 року №< ^ 6 7

КОМІСІЯ
з організації проведення конкурсу на заміщення посади директора 

Гайсинського медичного коледжу

ОЛІИНИК
Анатолій Дмитрович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БАЧИНСЬКИИ 

Валерій Григорович

БОРОДІЙ 
Олексій Ігорович

БОИКО
Іван Григорович

ВИШНЕВСЬКИЙ 
Сергій Іванович

ПАРЧЕВСЬКИЙ 
Олексій Володимирович

ХРЕБТІЙ
Ярослав Віталійович

- голова Вінницької обласної Ради, голова 
комісії

- голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, заступник голови 
комісії
- заступник начальника відділу по роботі з 
комунальними підприємствами, установами, 
організаціями управління з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії
- заступник директора Департаменту освіти і 
науки Вінницької облдержадміністрації 
начальник управління професійної освіти, 
інноватики та науки (за згодою)
- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв’язків з 
громадськістю, заступник начальника 
управління з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної Ради

в.о. начальника управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області
- начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації
- начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи з персоналом Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації
- голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



Додаток З 
до рішення 39 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 26 вересня 2019 року №

КОМІСІЯ
з організації проведення конкурсу на заміщення посади директора 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені Михайла Грушевського

ОЛІИНИК
Анатолій Дмитрович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Г еоргійович

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БАЧИНСЬКИЙ 

Валерій Григорович

БОРОДІЙ 
Олексій Ігорович

Б О Ж О
Іван Григорович

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

- голова Вінницької обласної Ради, голова 
комісії

- голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації, заступник голови 
комісії
- заступник начальника відділу по роботі з 
комунальними підприємствами, установами, 
організаціями управління з питань комунальної 
власності виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії
- заступник директора Департаменту освіти і 
науки Вінницької облдержадміністрації 
начальник управління професійної освіти, 
інноватики та науки (за згодою)
- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань учасників АТО, бойових дій, Революції 
гідності, волонтерського руху та зв’язків з 
громадськістю, заступник начальника 
управління з питань комунальної власності 
виконавчого апарату обласної Ради

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

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК


