
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про склад конкурсної комісії з добору керівника комунальної установи 
„Інформаційно-аналітичний центр медичної-сгатистики”

Вінницької області

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України „Основи законодавства України 
про охорону здоров’я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2017 року № 1094 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я”, рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 
року № 931 „Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників 
підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області”, враховуючи протокол зборів 
трудового колективу комунальної установи „Інформаційно-аналітичний 
центр медичної - статистики” Вінницької області від 12 червня 2020 року та 
протокол № 35 засідання правління Громадської ради при Вінницькій 
обласній Раді 7 скликання від 23 червня 2020 року:

1. Затвердити комісію з конкурсного добору керівника комунальної 
установи „Інформаційно-аналітичний центр медичної-статистики” 
Вінницької області у складі:

ОЛІЙНИК - голова Вінницької обласної Ради, голова
Анатолій Дмитрович конкурсної комісії

ХРЕБТІЙ - голова постійної комісії обласної Ради з
Ярослав Віталійович питань охорони здоров’я, соціального

захисту та зайнятості населення, секретар 
конкурсної комісії

ГОНЧАР
Олексій Васильович

представник ВОГО „Союз юристів 
України”

КОЦЮБИНСЬКА 
Олена Миколаївна

- завідувач відділу експертизи, моніторингу 
та реформування охорони здоров’я 
комунальної установи „Інформаційно-



аналітичний центр медичної-статистики” 
Вінницької області

МАСЛЕННІКОВ 
Олександр Георгійович

ПАЛАМАРЧУК 
Анатолій Васильович

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

- представник ГО „Вінницька обласна 
Асоціація ендокринологів”

ПРИСЯЖНА 
Юлія Олександрівна

- в.о. начальника комунальної установи 
„Інформаційно-аналітичний центр медичної- 
статистики” Вінницької області

ПРОСЯНИК 
Лариса Федорівна

ШУГАЄВА
Наталія Володимирівна

- представник ГО „Вінницька обласна 
асоціація фармацевтів „Кум Део”

голова профспілки, лікар-статист 
комунальної установи „Інформаційно- 
аналітичний центр медичної-статистики” 
Вінницької області

2. Контроль за виконанням цьоп^розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради З о л і й н и к


