
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проведення оцінки діяльності керівників
підприємств, установ та організацій -  об’єктів спільної власності 

територіальних громад області за 2017 рік

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради 3 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”, на 
виконання рішення 24 сесії рбласної Ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року 
№ 487 „Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та 
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад області, 
управління якими здійснює обласна Рада”:

1. Провести в І кварталі 2018 року оцінку діяльності керівників 
підприємств, установ та організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області за 2017 рік згідно з графіком (додаток 1).

2. Утворити комісію з проведення оцінки діяльності керівників 
підприємств, установ та організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад області за 2017 рік у складі згідно з додатком 2.

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, Департаментам, управлінням облдержадміністрації, 
відповідно до делегованих їм обласною Радою повноважень, надати відгуки та 
інформувати на засіданні комісії, згідно з графіком, про діяльність керівників 
підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області за 2017 рік.

4. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області забезпечити підготовку, проведення щорічної оцінки 
керівників та оформлення відповідних документів за її результатами.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради ^ О Л ІЙ Н И К



Від

Додаток 1 
до розпорядження

ГРАФІК
проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ 

та організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад області
за 2017 рік

6 лютого
установи галузі фізичної культури та спорту

ГОЛЯК
Леонід Давидович

ДІМІТРІЄВ 
Віталій Іванович

КОВАЛЬ 
Ігор Федорович

КОРНІЙЧУК 
Андрій Володимирович

КОПАЧ
Віталій Миколайович

НАСТЮК
В’ячеслав Никандрович

ПЕТРЕНКО 
Олександр Григорович

ЩЕРБА
Віктор Леонідович

ЮРКІВСЬКИИ 
Володимир Михайлович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа із 
складно-координаційних видів спорту”

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа з волейболу”

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа з 
футболу Блохіна - Бєланова”

- директор Вінницької школи вищої спортивної 
майстерності

- директор комунального закладу„Вінницький 
обласний центр фізичного здоров’я населення 
„Спорт для всіх”

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з 
веслування імені Юлії Рябчинської

директор комунальної організації 
„Спорткомплекс “Здоров’я”

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа 
стрільби”

- директор обласного комунального закладу 
„Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт”

6 лютого
заклади, установи галузі соціального захисту населення

ГОЛОТА 
Віктор Якович

ДЕМКО
Світлана Василівна

ЖИВЧИК
Валентина Григорівна

- директор Яришівського психоневрологічного 
будинку-інтернату

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

директор комунального  ̂закладу 
„Козятинськии обласний соціальний центр 
матері та дитини”



КАТРУК 
Іван Семенович

КОЛКЕВИЧ
Олександр Станіславовнч геріатричного профілю

7  директор Плисківського психоневрологічного 
інтернату

директор Тиврівського будинку-інтернат^

ЛІЦЬКИИ 
Василь Олексійович

МАЙДАНЧУК 
Олена Анатоліївна

МЕЛЬНИК
Володимир
Володимирович

МОРОЗ
Володимир Борисович

ПЕТРАШЕК 
Руслан Леонідович

ПРИСЯЖНКЖ  
Анатолій Іванович

ЧОРНИЙ
Богдан Володимирович

ЯКУБОВСЬКИЙ 
Сергій Олександрович

- директор Стрижавського дитячого будинку - 
інтернату

- директор обласної комунальної організації 
„Інформаційно-аналітичний центр по 
обслуговуванню установ соціального захисту 
населення”

7  директор Ладижинського дитячого будинку- 
інтернату

- директор Жмеринського психоневрологічного 
будинку-інтернату

директор
„Жмеринський
гуртожиток”

комунального закладу 
обласний соціальний

директор Антопільського
психоневрологічного інтернату

- директор комунального закладу „Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг”

- директор комунальної установи „Обласний 
пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку”

6 лютого
інші заклади, установи та організації

БОНДАР
В’ячеслав Филимонович

ВІТКОВСБКИИ 
Вадим Миколайович

КУЗБ
Олександр Іванович

РЕПІНСБКИЙ 
Павло Володимирович

- директор комунальної установи „Вінницький 
обласний центр цивільного захисту та 
матеріальних резервів”

- головний редактор Вінницької обласної 
організації „Редакція комунального 
друкованого засобу масової інформації 
журналу „Вінницький край”

- директор Вінницького обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей

директор комунального закладу
„Жмеринський обласнии > центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей”

АЦЕХОВСБКА 
Олена Вікторівна

13 лютого
установи, заклади галузі освіти

- директор Піщанської спеціальної школи- 
інтернату для глухих дітей



БАСЮК
Михайло Никифорович

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
Костянтин Францович

ДРАГОМИРЕЦЬКА 
Ольга Авксентіївна

ДРОВОЗЮК 
Степан Іванович

ЖУПАНОВ 
Петро Прокопович

КОНДРАТЮК 
Василь Якович

КУЛЯС
Ніна Олексіївна

МАЗУР
Лідія Дмитрівна

МЕЛЬНИК 
Тетяна Іванівна

ОНАЧЕНКО 
Олександр Миколайович

САВЧУК 
Петро Несторович

СЕРДЮК 
Василь Романович

СТОЗУБ
Олександр Іванович

ПАШИНІНА 
Тетяна Семенівна

ФОМІНА
Тетяна Михайлівна

- директор Вінницького обласного дитячого 
будинку інтернатного типу „Гніздечко”

директор Вінницького обласного 
комунального гуманітарно-педагогічного
коледжу

- директор Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

- ректор комунального вищого навчального 
закладу „Вінницька академія неперервної 
освіти

- директор Вінницького обласного центру 
технічної творчості учнівської молоді

директор Немирівського навчально

Реабілітаційного центру Вінницької обласної 
ади

директор „Брацлавського навчально- 
виховного комплекс: дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня школа-інтершат І-ІІІ 
ступенів -  гімназія Вінницької обласної Ради”

директор комунальної організації „Центр 
матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення закладів освіти області

- директор Вінницького обласного будинку 
культури вчителя

- директор Вінницького обласного навчально- 
курсового комбінату аграрної освіти

директор Барського гуманітарно- 
педагогічного коледжу імені Михайла 
Грушевського

- директор обласного комунального закладу 
„Вінницький регіональний центр модульного 
навчання”

директор Мурованокуриловецької
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради

директор Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади і органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ та організацій області

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



ХЛІВНЮК
Микола Миколайович

ЮХНОВИЧ 
Лідія Миколаївна

директор комунального закладу 
„Тульчинська загальноосвітня школа І-ІҐІ 
ступені в-ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою Вінницької обласної 
Ради ”

директор Вінницького обласного центру 
туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій

13 лютого
установи, заклади галузі освіти

БРЮНЕТКІНА 
Галина Григорівна

ГЕТМАНЧУК 
Володимир Іванович

ГУЦАЛЕНКО 
Михайло Дмитрович

ДУДНИК 
Галина Василівна

КАЛАШНІКОВА 
Зоя Віталіївна

КАМЕНЩУК 
Тетяна Дмитрівна

КОСАЧ
Юрій Михайлович

МАРКОВСЬКА 
Світлана Василівна

ОСАДЧУК 
Людмила Василівна

ПАЛАМАРЧУК 
Павло Павлович

ПОРОХНЯВИИ 
Володимир Федорович

ПРАВДЮК 
Ніла Михайлівна

директор Нечуївської спеціальної 
загальноосвітньої школи - інтернату 
Ямпільського району Вінницької обласної Ради

директор Котюжанівського навчально- 
реабілітаційного # центру Мурованокурило- 
вецького району Вінницької обласної Ради

директор Ситковецької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Немирів- 
ського району Вінницької області

директсзр Крищинецької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Тульчин
ського району Вінницької обласної Ради

директор Серебрійського навчально- 
реабілітаційного центру Могилів-Подільського 
району Вінницької обласної Ради

- директор Навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти 
Вінницької області

директор Староприлуцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Липовець- 
кого району Вінницької обласної Ради

- директор Ободівської спеціальної загально
освітньої школи-інтернату Тростянецького 
району Вінницької обласної Ради

директор Буднянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Шаргород- 
ського району Вінницької обласної Ради

директор Самгородоцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Козятин- 
ського району Вінницької обласної Ради

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

директор Прибузької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Вінниць
кого району Вінницької обласної Ради



20 лютого
заклади охорони здоров ’я

6

АНДРІЄВСЬКА 
Надія Марківна

АНДРІЄВСЬКИЙ 
Іван Юрійович

БАБІЙ
Олег Ігорович

БАБІЙЧУК 
Валерій Вікторович

БЕРЛАДИН 
Галина Василівна

БОРОВСЬКИЙ 
Богдан Ростиславович

БРИЛЬ
Алла Миколаївна

БРОВІНСБКА 
Людмила Миколаївна

ВАСИЛБЧУК 
Тамара Іванівна

ГАВРИЛЮК 
Олександр Федорович

ДАЦЕНКО 
Василь Григорович

ЖЕЛЕЗНЯК 
Василь Дмитрович

ЖУПАНОВ 
Олександр Борисович

КОВАЛЬ
Оксана Дмитрівна

- головний лікар обласного комунального 
закладу „Вінницький спеціалізований будинок 
дитини з ураженням центральної нервової 
системи та порушенням психіки”

- директор Вінницького медичного коледжу 
імені академіка Д.К. Заболотного

- головний лікар Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні

- начальник Вінницького обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни

директор Вінницької обласної науковоїі 
медичної бібліотеки

головний лікар комунальної установи 
„Жмеринська лікарня відновного лікування”

- начальник комунальної установи „Вінницький 
обласний центр технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю закладів охорони 
здоров я”

- головний лікар комунального закладу 
„Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня”

- головний лікар Вінницького обласного центру 
здоров’я

директор Погребищенського медичного 
коледжу

головний лікар Вінницького обласного 
спеціалізованого клінічного диспансеру 
радіаційного захисту населення

начальник комунальної установи 
„Інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики” Вінницької області

- головний лікар Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М. І. Пирогова

головний лікар Могилів-Подільського 
дитячого легеневого тубсанаторію



козинський
Микола Олександрович 

КОРДОН
Володимир Михайлович

КОСТЕНКО 
Ігор Миколайович

КРАВЧУК
Василь Володимирович 

КУПЧИК
Володимир Миколайович 
МАЗУР
Марія Олексіївна

МАЛАЩУК 
Володимир Данилович

МАНЖУЛОВСЬКИЙ 
Олександр Феофанович

МАТКОВСЬКИЙ 
Ігор Анатолійович

МИКОЛЮК 
Петро Кузьмич

МОВЧАН
Лариса Володимирівна

ОНІЩЕНКО
Катерина Миколаївна

ПАНЕНКО 
Василь Васильович

ПІРНИКОЗА 
Анатолій Васильович

ПОТУРЕЙ 
Василь Дмитрович

- головний лікар Тульчинського дитячого 
ортопедичного санаторію

директор Могилів - Подільського медичного 
коледжу

- головний лікар Вінницького обласного центру 
медико-соціальної експертизи

- головний лікар Печерської обласної лікарні 
відновного лікування

головний лікар комунального закладу 
„Козятинська обласна туберкульозна лікарня”

- головний лікар Тульчинського обласного 
спеціалізованого будинку дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушення психіки

- головний лікар спеціалізованого санаторію 
для дорослих „Северинівка”

директор комунальної установи „База 
спеціального медичного постачання”

головний лікар комунального закладу 
„Вінницький обласний клінічний Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом”

- головний лікар Маньковецького обласного 
дитячого туберкульозного санаторію „Зелений 
гай”

- головний лікар обласного комунального 
закладу „Вінницький обласний дитячий 
кардіоревматологічний санаторій”

директор Бершадського медичного коледжу

- головний лікар Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні

- головний лікар територіального медичного 
об’єднання „Вінницькии обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф”

- головний лікар Заболотненського дитячого 
психоневрологічного санаторію ім. акад. 
Д.К. Заболотного



ПРУДИУС 
Пилип Григорович

САБЛУК
Анатолій Григорович

головний лікар Вінницького обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокрино
логічного центру

- директор Гайсинського медичного коледжу

СЛОБОДЯНЮК 
Павло Михайлович

СЛУЖИВИЙ 
Олександр Петрович

СОКУР
Михайло Іванович

- головний лікар комунального підприємства 
„Вінницький обласний наркологічний диспансер 
„Соціотерапія”

головний лікар Вінницького обласного 
спеціалізованого територіального медичного 
об’єднання „Фтизіатрія”

головний лікар Вінницької обласної 
психіатричної лікарні № 2

СТЕЦЮК
Людмила Миколаївна

ТРЕТ’ЯКОВ 
Максим Сергійович

ФУРМАН 
Лариса Борисівна

ХОЛОД
Любов Павлівна

- головний лікар Липовецької обласної лікарні 
відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, 
порушенням психіки і опорно-рухового апарату

головний лікар Вінницького обласного 
клінічного шкірно-венерологічного диспансеру

- директор комунального закладу „Вінницький 
обласний центр > післядипломної освіти 
медичних працівників”

начальник Вінницького обласного 
патологоанатомічного бюро

ЦЕНДРА
Анатолій Станіславович 

ШАМРАЙ
Володимир Анатолійович

ЩЕГЛОВ
Олег Анатолійович

головний лікар комунального закладу 
„Могилів - Подільський протитуберкульозний 
санаторій для дорослих”

головний лікар Вінницького обласного 
клінічного онкологічного диспансеру

- начальник обласного бюро судово-медичної 
експертизи

ЩЕРБАТИИ 
Віктор Станіславович

директор комунального 
,Обласна спеціалізована аптека

2 7 лютого
установи організації галузі культури

БАЙДЮК
Михайло Дмитрович

БЕЗНОСЮК 
Микола Сергійович

директор Вінницького 
обласного театру ляльок

директор обласного 
підприємства „Вінницякіно”

підприємства

академічного

комунального



ВИСОЦЬКА 
Катерина Іванівна

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Анатолій Іванович

ЛОЗОВСЬКИЙ 
Володимир Васильович

МОРОЗОВА 
Наталія Іванівна

МРИЩУК 
Тетяна Андріївна

ПІСНА
Тетяна Олександрівна 

ТРАЧУК
Леонід Данилович 

ЦВІГУН
Тетяна Омелянівна

- директор Вінницького обласного краєзнавчого 
музею

- генеральний директор Вінницької обласної 
філармонії

- директор Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру 
імені М. Садовського

иректор Вінницької обласної універсальної 
жової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва

-  Д
наукової

- директор Вінницької обласної бібліотеки для 
дітей ім. І.Я.Франка

- директор Вінницької обласної бібліотеки для 
юнацтва

- директор комунального вищого навчального 
закладу „Тульчинське училище культури”

директор комунальної організації 
Вінницький обласнии центр народної творчості

27 лютого
підприємства, установи галузі житлово-комунального господарства

ДОВБАНЮК 
Валерій Михайлович

генеральний директор комунального 
підприємства „Вінницяоблтеплоенерго”

КІЗЬ
Степан Васильович

ЗАГОРУИКО 
Леонід Іванович

КОБИЛЬНЯК 
Зоя Григорівна

МЕЛЬНИК 
Андрій Юрійович

ПАНЧЕЛЮГА 
Сергій Степанович

ЧЕРНЯТИНСЬКИИ 
Олександр Дмитрович

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

начальник комунального підприємства 
„Немирівське районне бюро технічної 
інвентаризації”

начальник комунального підприємства 
„Ямпільське районне бюро технічної 
інвентаризації”

начальник комунального підприємства 
„Тульчинське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації”

директор комунального професійно- 
технічного навчального закладу „Вінницький 
навчально-курсовий комбінат житлово- 
комунального господарства”

- < начальник комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал”



27 лютого
інші підприємства, установи
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БАБОШИН
Володимир Олексійович 

ІВАНЕЦЬ
Анатолій Васильович

КОШАЛКО
Віталій
Олександрович

СІРАК
Андрій Сергійович

- голова комунальної організації „Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву”

- генеральний директор Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподар
ського підприємства „Віноблагроліс”

директор обласного комунального 
підприємства „Агроінформ”

начальник обласного комунального 
підприємства „Автобаза обласної Ради”



від

Додаток 2 
до розпорядженнялжш$Ж
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СКЛАД КОМІСІЇ
з проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ 

та організацій — об’єктів спільної власності територіальних громад області
за 2017 рік

ОЛІЙНИК 
Анатолій Дмитрович

ГИЖКО
Андрій Петрович

БАБІЙ
Юлія Леонідівна

БАРЦЬОСБ 
Володимир Васильович

БІЛОЗІР
Лариса Миколаївна

БОРОДІЙ 
Олексій Ігорович

ВИГОНЮК
Андрій Володимирович

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенійович

КРИСЬКО
Володимир Григорович

МАЗУР
Геннадій Федорович

- голова обласної Ради, голова комісії

перший заступник 
державної адміністрації, 
комісії (за згодою)

голови обласної 
заступник голови

категорії відділу 
забезпечення

спеціаліст першої 
організаційно-технічного 
діяльності управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області, секретар комісії

Члени комісії

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою? 
євроінтеграції, міжнародного і 
міжрегіонального співробітництва

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського руху та 
зв’язків з громадськістю

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації? регламенту та депутатської 
діяльності

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних 
програм



МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

МЕЛЬНИК 
Андрій Юрійович

ОЛІЙНИК 
Алла Михайлівна

ПОЛІЩУК 
Андрій Леонідович

РЕДЬКО 
Тетяна Василівна

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

ХРЕБТІЙ
Ярослав Віталійович

ФЕДОРИШИН 
Василь Семенович

ЯРЕМЕНКО 
Тетяна Федорівна

ЯРЕМЧУК 
Юрій Якович

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань регулювання комунальної власності та 
приватизації

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв’язку

начальник управління юридичного 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань розвитку промисловості і 
підприємництва, інвестиційної та 
регуляторної політики

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань свободи слова, інформаційного 
простору та реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини

- голова постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення

- начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області

- керуючий справами виконавчого апарату 
обласної Ради

- заступник голови постійної комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної 
власності та приватизації


