
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  №370  

27 травня 2022 р. 25 сесія 8 скликання

Про трудові відносини з керівниками комунальних некомерційних
підприємств - об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл,селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану”, Кодексу законів про працю України, 
постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 „Про 
затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, 
комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з 
керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я”, від 19 
травня 1999 року № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 
державних підприємств”(зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 грудня 2021року № 1334), 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 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 листопада 2021 
року № 269 «Про затвердження положень щодо окремих питань комунальної 
власності» (зі змінами) та враховуючи висновок постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Укласти додаткові угоди до контрактів з директорами комунальних 
некомерційних підприємств - об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл,селищ, міст Вінницької області, а саме:

БАБІЄМ Олегом Ігоровичем, директором КИП „Хмільницька обласна 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної (додаток 1);

БАБІЙЧУКОМ Валерієм Вікторовичем, директором КИП „Вінницький 
обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради’У<3(9()ато?с 2);

БАНАХ Оксаною Іванівною, директором КНП „Вінницький обласний 
центр служби крові Вінницької обласної Тгцщ''(додаток 3);



БРОВШСЬКОЮ Людмилою Миколаївною, директором КНП „Вінницька 
обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної 

(додаток 4)\
ВІЧКОВСЬКИМ Вадимом Вячеславовичем, директором 

КНП „Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної 
(додаток 5)\
ГОЛОДЮК Світланою Михайлівною, директором КНП „Вінницький 

обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення 
Вінницької обласної (додаток 6);

ГРЕСЬКОМ Михайлом Сергійовичем, директором КНП „Вінницьке 
обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради'^додаток 7)\

ДОБИНДОЮ Аллою Миколаївною, директором КНП „Заболотненський 
дитячий психоневрологічний санаторій ім. Д.К. Заболотного Вінницької 
обласної (додаток 8)\

КУЧЕРУК Софією Олегівною, директором КНП „Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1. Ющенка Вінницької обласної 

(додаток 9)\
МАЛАЩУКОМ Володимиром Даниловичем, директором КНП 

„Северинівська лікарня відновного лікування Вінницької обласної 
(додаток 10);
МАТКОВСЬКИМ Ігорем Анатолійовичем, директором КНП Вінницької 

обласної Ради „Клінічний Центр інфекційних хвороб''(додаток 11)\
МЕЛЬНИКОМ Сергієм Юрійовичем, директором КНП „Тульчинський 

дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної (додаток 12);
МОВЧАН Ларисою Володимирівною, директором КНП „Вінницький 

обласний медичний центр реабілітації дітей Вінницької обласної 
Ради''(додаток ІЗ);

ПАВЛЮКОМ Олегом Станіславовичем, директором КНП „Печерська 
обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради"'(додаток 14);

ПАНЕНКОМ Василем Васильовичем, директором КНП „Вінницька 
обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради''(додаток 15);

П1РНИКОЗОЮ Анатолієм Васильовичем, директором
КНП „Територіальне медичне об’єднання „Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної 

(додаток 16);
ПРУДИУСОМ Пилипом Григоровичем, директором КНП „Вінницький 

обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр 
Вінницької обласної Радя"'(додаток 17);

СЛОБОДЯНЮКОМ Павлом Михайловичем, директором КНП „Центр 
терапії залежностей “Соціотерапія” Вінницької обласної РадуС^додаток 18);



ТРЕТ’ЯКОВИМ Максимом Сергійовичем, директором КНП „Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної

(додаток 19)\
ФАРМАГЕЙ Наталією Григорівною, директором КНП „Линовецька 

обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної (додаток 20);

ФУРМАН Ларисою Борисівною, директором КНП „Вінницький 
обласний центр післядипломної освіти медичних працівників Вінницької 
обласної Ради'’’(додаток 21), виклавши розділ З «Умови матеріального 
забезпечення керівника» укладених контрактів в редакціях, що додаються.

2. Умови та розміри оплати праці, визначені додатковими угодами до 
контрактів, згідно з пунктом 1 цього рішення, застосовувати з дня прийняття 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань охорої^ здоров’я, соціального захисту населення 
та ветеранів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ


