
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05. 01. м і і  № з ___

Про склад конкурсної комісії з добору керівника комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 

психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка 
Вінницької обласної Ради»

Відповідно до частини 7 статгі 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» зі змінами, враховуючи витяг з протоколу № 02 
загальних зборів трудового колективу комунального некомерційного 
підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» від 28 грудня 2020 року, результати 
жеребкування, проведеного 05 січня 2021 року:

1. Затвердити комісію з конкурсного добору керівника комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» у складі:

ІВАСЮК - заступник голови Вінницької обласної Ради,
Ігор Дмитрович голова конкурсної комісії

ГРУБЕЛЯС - голова постійної комісії обласної Ради з питань
Ігор Петрович охорони здоров’я, соціального захисту

населення та ветеранів, секретар конкурсної 
комісії

Члени конкурсної комісії:

БАИЛО - медичний директор комунального
Оксана Вікторівна некомерційного підприємства «Вінницька

обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» 
(за згодою)



БОЙКО
Анатолій Сергійович

- представник громадської організації 
«Українська студентська Свобода» (за згодою)

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенійович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвиту інфраструктури

КОЗАЧЕНКО 
Олена Євгенівна

- представник громадської організації 
«Українська студентська Свобода» (за згодою)

МАРУНКЕВИЧ 
Максим Іванович

- завідувач відділення № 9 комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька 
обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» 
(за згодою)

ФУРМАН 
Тарас Юрійович

- представник громадської організації «Сокіл 
Свобода» (за згодою)

ШЕРЕМЕТА 
Нелла Олександрівна

- голова первинної профспілкової організації 
комунального некомерційного підприємства 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької 
обласної Ради» (за згодою)

2. Контроль за виконанням цього у^зроря^ення залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


