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Про персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору на посаду директора комунального закладу „Центр 

кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля”

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 комунального закладу „Центр 
кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля” (згідно з додатком).

2. Конкурсній комісії провести конкурсний добір на посаду директора 
комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури „Кіно-Поділля” 
згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради А. О ЛІЙ НИК
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розпорядженням 
голови обласної Ради
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора 

комунального закладу „Центр кіномистецтва та культури
„Кіно-Поділля”

БАБІИ
Юлія Леонідівна

БЕЖНАР 
Федір Іванович

Г АРБУЛИНСЬКИИ 
Сергій Вікторович

ГОРОДИНСЬКИИ  
Станіслав Станіславович

ДЕМКО
Світлана Василівна

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

ОЛІЙНИК 
Анатолій Дмитрович

ПОБЕРЕЖНА 
Тетяна Іванівна

ПРОЦЕНКО 
Валерій Іванович

ШЕВЧУК
Вадим Олександрович

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

- редактор комунальної організації 
редакція Вінницької комунальної газети 
„Подільська зоря” Вінницької районної 
ради (за згодою)

- член Президії обласного комітету 
працівників культури
(за згодою)

-  начальник управління культури та 
мистецтв облдержадміністрації^ згодою)

- директор Вінницького обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними 
обмеженнями Обрій” (за згодою)

- заступник голови облдержадміністрації
(за згодою)

- голова Вінницької обласної Ради

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

- Голова ВОО „Інваліди Чорнобиля”
(за згодою)

- юрист Вінницького обласного комітету 
профспілки працівників культури
(за згодою)


