
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 219

24 вересня 2021 р. 12 сесія 8 скликанїія

Про трудові ВІДНОСИНИ з керівниками підприємств, установ, закладів,
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад

Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров'я», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю України, рішення 20 
сесії обласної Ради З 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», рішення 42 сесії обласної Ради 7 
скликання від 21 лютого 2020 року № 931 «Про Порядок призначення і 
звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області» (зі 
змінами), враховуючи клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області, протоколи засідань конкурсних 
комісії та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Призначити СИДОРЕЦЬ Юлію Василівну на посаду директора 
Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти 
Вінницької області строком на 2 роки з 24 вересня 2021 року по 22 вересня 
2023 року на умовах, визначених контрактом (контракт додається).

2. Призначити КОСТЕНКА Ігоря Миколайовича на посаду головного 
лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи строком на 
З роки з 24 вересня 2021 року по 23 вересня 2024 року на умовах, визначених 
контрактом (контракт додається).

3. Призначити КОВАЛЬОВА Андрія Євгенійовича на посаду 
генерального директора комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» 
строком на 5 років з 24 вересня 2021 року по 23 вересня 2026 року на умовах, 
визначених контрактом (контракт додається).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), з питань будівництва, кої^нального майна, транспорту та 
розвиту інфраструктури (Ковальови А .єМ  з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та вет^анів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


