
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р О ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я

-// 09.

Про персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсного 
добору на посаду директора Вінницького обласного центру культури

„Щедрик”

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

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з проведення 
конкурсного добору на посаду директора Вінницького обласного центру 
„Щедрик” (згідно з додатком).

2. Конкурсній комісії провести конкурсний добір на посаду директора 
Вінницького обласного центру культури „Щедрик” згідно з чинним 
законодавством України.

3. Контроль за виконанням цьогс^розпорядження залишаю за собою.

!

Голова обласної Ради ЗСТЗЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням 
голови обласної 

Ради
від / <  С 9.Л Р Ю №Лі)Ь

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  
конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора 

Вінницького обласного центру культури „Щедрик”

БАБІИ
Юлія Леонідівна

- заступник начальника відділу по роботі з 
комунальними підприємствами, 
установами, організаціями управління з 
питань комунальної власності виконавчого 
апарату обласної Ради, секретар комісії 
(без права голосу)

БЕЖНАР  
Федір Іванович

БЕЗНОСЮК  
Микола Сергійович

ГАРБУЛИНСЬКИЙ  
Сергій Вікторович

ДЕМКО
Світлана Василівна

ДЄДОВА  
Ірина Сергіївна

ДЕРНОВА  
Ольга Миколаївна

ОЛІЙНИК
Анатолій Дмитрович

ПРОЦЕНКО  
Валерій Якович

СТАНІСЛАВЕНКО  
Людмила Анатоліївна

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

- член Президії обласного комітету 
профспілки працівників культури
(за згодою)

- член Президії обласного комітету 
профспілки працівників культури 
(за згодою)

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

- директор громадської організації 
„Барськии міський художній аматорський 
театр” (за згодою)

- начальник управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації’
(за згодою)

- голова Вінницької обласної Ради

- голова ВОО „Інваліди Чорнобиля'
(за згодою)

- голова постійної комісії 96 л ас мої Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини


