
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о ї  о и . ; р / сР р  № І і І

Про персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору на посаду директора Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Про культуру”, рішення 6 сесії 
обласної Ради 7 скликання від ЗО березня 2016 року № 101 „Про Порядок 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області” (зі змінами та доповненнями):

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора Вінницького обласного 
українського академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського 
(згідно з додатком).

2. Конкурсній комісії провести конкурсний добір на посаду директора 
Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного 
театру ім. М. Садовського згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням 
голови обласної Ради

від №  рЦ. АЛ/сРа №_£2-

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора 

Вінницького обласного українського академічного музично- 
драматичного театру ім. М. Садовського

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БОИКО
Петро Адольфович

ГАРБУЛИНСЬКИЙ 
Сергій Вікторович

ГОРОДИНСЬКИЙ 
Станіслав Станіславович

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

ОЛІИНИК 
Анатолій Дмитрович

ПОБЕРЕЖНА 
Тетяна Іванівна

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

ШВЕЦЬ
Дмитро Анатолійович

- головний спеціаліст відділу 
організаційно-технічного забезпечення 
діяльності управління спільної 
комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, секретар 
комісії (без права голосу)

- художній керівник Вінницького міського 
центру художньо-хореографічної освіти 
дітей та юнацтва „Барвінок (за згодою)

- член Президії обласного комітету 
працівників культури
(за згодою)

- начальник управління культури та 
мистецтв облдержадміністрації^# згодою)

- заступник голови облдержадміністрації
(за згодою)

- депутат обласної Ради, голова постійної 
комісії обласної Ради з питань 
регулювання комунальної власності та 
приватизації (за згодою)

- голова Вінницької обласної Ради

- голова Вінницької обласної організації 
профспілки працівників культури
(за згодою)

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

- Вінницька обласна організація 
Всеукраїнської організації інвалідів „Союз 
організацій інвалідів України” (за згодою)


