
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження голови обласної Ради від 
13 вересня 2017 року № 196 „Про оголошення конкурсів на заміщення 
вакантних посад керівників підприємств, закладів, установ охорони 

здоров’я, установ фізичної культури та спорту - об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області”

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”:

1. Внести до розпорядження голови обласної Ради від 13 вересня 2017 
року № 196 „Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад 
керівників підприємств, закладів, установ охорони здоров’я, установ фізичної 
культури та спорту -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області” такі зміни:

1.1. В додатках 1 -8 до розпорядження:

Вивести зі складу конкурсних комісій:

- СТАНІСЛАВЕНКО Людмилу Анатоліївну - голову постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини;

- ВИГОНЮКА Андрія Володимировича - голову постійної комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності.

Ввести до складу конкурсних комісій:

- ЛІЦЬКОГО Василя Олексійовича - секретаря постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, 
духовності та історичної спадщини;

- КОРОВ’ЯЧУКА Олега Михайловича - заступника голови постійної 
комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльності.



1.2. В додатку 5 до розпорядження:

Вивести зі складу конкурсної комісії:

- КУЧЕРУК Софію Олегівну -  представника трудового колективу від 
комунального закладу „Вінницька обласна психоневрологічна лікаря 
ім. акад. О. І. Ющенка”.

Ввести до складу конкурсної комісії:

- ОЛЬХОВА Валерія Михайловича - представника трудового колективу 
від комунального закладу „Вінницька обласна психоневрологічна лікаря 
ім. акад. О. І. Ющенка”.

1.3. В додатку 8 до розпорядження вивести зі складу конкурсної 
комісії:

МАЗУРА Павла Михайловича - представника трудового колективу від 
комунальної організації „Вінницький обласний центр олімпійської 
підготовки з хокею на траві”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради *А. ОЛІЙНИК


