
УКРАЇНА  
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проведення оцінки діяльності керівників 
підприємств, установ, закладів та організацій - об’єктів спільної власності 

територіальних громад області за 2021 рік

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З скликання від 
27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 
З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної власності», на 
виконання рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 вересня 2021 року 
№ 214 «Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ, 
закладів та організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад 
області, управління якими здійснює обласна Рада»:

1. Провести в І кварталі 2022 року оцінку діяльності керівників 
підприємств, установ, закладів та організацій - об’єктів спільної власності 
територіальних громад Вінницької області за 2021 рік згідно з графіком 
(додаток 1).

2. Утворити комісії з оцінки діяльності керівників підприємств, установ, 
закладів та організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад 
області за 2021 рік у складі згідно з додатками 2-12.

3. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області,' департаментам, управлінням, іншим структурним 
підрозділам облдержадміністрації, відповідно до делегованих їм обласною 
Радою повноважень, надати відгуки та інформувати на засіданні комісії, згідно 
з графіком, про діяльність керівників підприємств, установ, закладів та 
організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької 
області за 2021 рік.

4. Управлінню з питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради 
забезпечити опрацювання та підготовку матеріалів для проведення засідань 
комісій з оцінки діяльності керівників підприємств, установ, закладів та 
організацій -  об’єктів спільної власності територіальних громад області за 2021 
рік.

5. Контроль за виконанням цьої^розі^рядж ення залишаю за собою.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ГРАФІК
проведення оцінки діяльності керівників та виконувачів обов’язків 
керівників підприємств, установ, закладів та організацій -  об’єктів 

спільної власності територіальних громад області за 2021 рік

Додаток 1
до розпорядження голови обласної Раш^

від / / .  2021 року

10 лю т ого 2022 року 1 (р- год.
установи, організації галузі культури

БАИДЮК
Михайло Дмитрович

директор Вінницького академічного 
обласного театру ляльок

ВИСОЦЬКА  
Катерина Іванівна

- директор Вінницького обласного краєзнавчого 
музею

ГОРОДИНСЬКИИ  
Станіслав Станіславович

- директор Вінницького 4 
мистецтв ім. М.Д.Леонтовича

)ахового коледжу

ЛЕВИЦЬКИИ  
Анатолій Іванович

- генеральний директор Вінницької обласної 
філармонії ім. М.Д.Леонтовича

лозовськии
Володимир Васильович

- директор Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру 
імені М.Садовського

НАДОЛЕНКО  
Галина Федорівна

- директор Вінницького обласного навчально- 
методичного центру галузі культури, мистецтв 
та туризму

ПАЛАМАРОВСЬКИИ  
Руслан Михайлович

- директор Вінницького обласного художнього 
музею

ПІСНА
Тетяна Олександрівна

- директор Вінницької обласної бібліотеки для 
юнацтва

СЕНИК
Лариса Борисівна

- директсу Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва

СЕНТЕМОН  
Наталія Альфредівна

" директор Вінницького обласного центру 
культури ТТ,едрик”

ТРАЧУК
Леонід Данилович

- директор 'Гульчинського ( 
культури

рахового коледжу

ЦВІГУН
Тетяна Омелянівна

директор комунальної організації -  
Вінницький обласний центр народної творчості



10 лют ого 2022 року 14 — год.
заклади, установи галузі фізичної культури та спорту

АЛЕКСАНДРЕНКО
Володимир Володимирович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа”

голяк
Наталія Олександрівна

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа із 
складно-кординаційних видів спорту”

ДІМ1ТР1ЄВ 
Віталій Іванович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа з волейболу”

КОВАЛЬ 
Ігор Федорович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа з 
футболу „Нива”

КОРНІЙЧУК  
Андрій Володимирович

- директор Вінницької школи вищої спортивної 
майстерності

ЛУКАВИИ
Дмитро Миколайович

- начальник комунального закладу „Вінницький 
регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб 3 інвалідністю „Інваспорт

СЕРГЕЄВ
Валерій Васильович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з 
хокею на траві „Олімпія”

ЩЕРБА
Віктор Леонідович

- директор комунального закладу „Вінницька 
обласна дитячо-юнацька спортивна школа 
стрільби”

ЮРКІВСЬКИИ  
Володимир Михайлович

- директор обласного комунального закладу 
„Тульчинська дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-сиріт”

16 лю т ого 2022 року 10 — год.
підприємства, установи, заклади галузі охорони здоров'я

АНДРІЄВСЬКА  
Надія Марківна

директор комунального некомерцшного 
підприємства „В інницький обласний 
спеціалізований будинок дитини з ураженням 
центральної нервової системи та порушенням 
ПСИХІКИ Вінницької обласної Ради”

АНДРІЄВСЬКИИ  
Іван Юрійович

- директор Вінницького медичного фахового 
коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного

БАБІЙ
Олег Ігорович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Хмільницька обласна лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної Ради”

БАБІЙЧУК 
Валерій Вікторович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної 
Ради”



БАНАХ
Оксана Іванівна

директор комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласнии центр 
служби крові Вінницької обласної Ради”

БОРОВСЬКИИ  
Богдан Ростиславович

- В.О. директора комунального некомерційного 
підприємства „Жмеринська лікарня відновного 
лікування Вінницької обласної Ради”

БРИЛЬ
Алла Миколаївна

- начальник комунальної установи „Вінницький 
обласний центр технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю закладів охорони 
здоров я”

БРОВШ СБКА  
Людмила Миколаївна

- _ директор комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна 
дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної 
Ради”

ВІЧКОВСБКИИ  
Вадим Вячеславович

директор комунального некомерційного 
підприємства „Авторемонтна база закладів 
охорони здоров’я Вінницької обласної Ради”

ГАВРИЛЮК 
Олександр Федорович с

в.о. директора Погребищенського медичного 
)ахового коледжу

ГОЛОДЮК  
Світлана Михайлівна

директор комунального некомерційного 
підприємства „В інницький обласний 
спеціалізований клінічний диспансер 
радіаційного захисту населення Вінницької 
обласної Ради”

ГРЕСЬКО
Михайло Сергійович

директор комунального некомерційного 
підприємства „Вінницьке обласне 
патологоанатомічного бюро Вінницької 
обласної Ради”

ДОБИНДА  
Алла Миколаївна

директор комунального некомерційного 
підприємства „Заболотненський дитячий 
психоневрологічний санаторій ім. 
Д.К.Заболотного Вінницької обласної Ради”

ЖЕЛЕЗНЯК  
Василь Дмитрович

начальник комунальної установи 
„Інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики Вінницької області”

ЖУПАНОВ 
Олександр Борисович

директор комунального некомерційного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна 
лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької обласної 
Ради”

КОРДОН
Володимир Михайлович (

директор Могилів-Подільського медичного 
захового коледжу

КОСТЕНКО  
Ігор Миколайович

- головний лікар Вінницького обласного центр> 
медико-соціальної експертизи



КУЧЕРУК 
Софія Олегівна

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради”

16 лют ого 2022 року 14 — год, 
підприємства, установи, заклади галузі охорони здоров ’я

МАЗУР
Марія Олексіївна

директор ком ^ального  некомерцшного 
підприємства „Тульчинський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей з 
ураженням центральної нервової системи та 
порушенням психіки Вінницької обласної 
Ради”

МАЛАЩУК 
Володимир Данилович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Северинівська лікарня 
відновного лікування Вінницької обласної 
Ради”

МАТКОВСЬКИИ  
Ігор Анатолійович

“  ̂ директор комунального некомерцшного 
підприємства Вінницької обласної Ради 
„ Клшічний Центр інфекційних хвороб”

МЕЛЬНИК 
Сергій Юрійович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Тульчинський дитячий 
ортопедичний санаторій Вінницької обласної 
Ради”

МОВЧАН
Лариса Володимирівна

директор комунального некомерцшного 
підприємства^ „Вінницький обласний медичний 
центр реабілітації дітей Вінницької обласної 
Ради

ПАВЛЮК
Олег Станіславович

директор комунального некомерцшногс 
підприємства „Печерська обласна ■ лікарш 
відновного лікування Вінницької обласної Ради”

ПАНЕНКО  
Василь Васильович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Вшницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької обласної Ради”

ПІРНИКОЗА  
Анатолій Васильович

директор комунального некомерцшного 
підприємства  ̂ „Територіальне медичне 
об’єднання „Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Вінницької обласної Ради”

ПРУДИУС 
Пилип Григорович

директор комунального некомерцшного 
підприємства Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради”

САБЛУК
Анатолій Григорович

- директор Гайсинського медичного фахового 
коледжу

СЛОБОДЯПЮ К  
Павло Михайлович

директор комунального _ некомерцшногс 
підприємства „Центр терапії залежностей 
„Соціотерапія” Вінницької обласної Ради”



СЛУЖИВИИ  
Олександр Петрович

- в.о. директора комунального некомерцшногс 
підприємства „Вінницький обласний клінічний 
фтизіопульмонологічний центр” Вінницько'] 
обласної Ради”

ТЕРЕЩУК 
Андрій Васильович

директор комунального закладу „База 
спеціального медичного постачання”

ТРЕТ’ЯКОВ 
Максим Сергійович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр Вінницької 
обласної Ради”

ФАРМАГЕИ  
Наталія Григорівна

директор комунального некомерціиногс 
підприємства „Липовецька обласна лікарш 
відновного лікування дітей з органічним 
ураженням центральної нервової системи, 
порушенням ПСИХІКИ і опорно-рухового апарату 
Вінницької обласної Ради”

ФУРМАН 
Лариса Борисівна

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Вінницький обласнии центр 
післядипломної освіти медичних працівників 
Вінницької обласної Ради”

ТТТАМРАИ
Володимир Анатолійович

директор комунального некомерцшного 
підприємства „Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради”

ЩЕРБАТИИ 
Віктор Станіславович

директор комунального підприємства 
„Обласна спеціалізована аптека № 1”

18 лю т ого 2022 року 10— год
заклади, установи, організації галузі соціального захисту населення

ГОЛОТА
Віктор Якович

- директор Яришівського психоневрологічного
будинку-інтернату

ГОНЧАРУК  
Сергій Васильович

- директор комунального закладу „Обласний 
комплексний центр надання соціальних послуг”

дамко
Світлана Василівна

- директор комунального закладу „Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями „Обрій”

ДУДНИК  
Галина Василівна

- директор комунальної установи „Обласний 
центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних 
порушень”

ЖИВЧИК
Валентина Григорівна

директор комунального закладу 
„Козятинськии обласний соціальний центр 
матері та дитини”

КЛИМЕНКО  
Олег Андрійович

- директор Брацлавського психоневрологічного 
будинку-інтернату

КОЛКЕВИЧ
Олександр Станіславович

- директор Тиврівського обласного будинку- 
інтернату для осіб 3 інвалідністю та осіС 
похилого віку



ЛІЦЬКИИ  
Василь Олексійович

- директор Стрижавського дитячого будинку - 
інтернату

МАИДАНЧУК  
Олена Анатоліївна

- дігоектор обласної комунальної організації 
„ДАТА-центр соціальної сфери”

МЕЛЬНИК
Володимир Володимирович

- директор Ладижинського дитячого Оудинку- 
інтернату

МОРОЗ
Володимир Борисович

- директор Жмеринського психоневрологічного 
будинку-інтернату

НРИСЯЖНЮ К  
Анатолій Іванович

директор Антопільського 
психоневрологічного інтернату

ЯКУБОВСЬКИИ  
Сергій Олександрович

- директор комунальної установи „Обласний 
пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку”

18 лю т ого 2022 року 12 ~ год  
інші заклади соціально-психологічної реабілітації

КУЗЬ
Олександр Іванович

- директор комунального закладу „Вінницький 
обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей”

РЕШ НСЬКИИ  
Навло Володимирович

директор комунального закладу 
„Жмеринський обласний центр соціально- 
психологічної реабілітації дітей”

18 лют ого 2022 року 12 — год. 
інша установа галузі інформаційної діяльності

ВІТКОВСЬКИИ  
Вадим Миколайович

- директор комунальної установи „Видавничий 
дім „Моя Вінниччина”

22 лю т ого 2022 року 10^^ год. 
установи, заклади галузі освіти

АЦЕХОВСЬКА  
Олена Вікторівна

директор Піщанської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької 
обласної Ради

БАСЮК
Михайло Никифорович

директор Вінницького навчально- 
зеабілітаційного центру „Гніздечко” 
Вінницької обласної Ради

БРЮ НЕТКШ А  
Галина Григорівна

- директор комунального закладу „Н етовська 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради

ВОИЦЕХІВСЬКИИ  
Костянтин Францович

- в.о. директора комунального закладу вищої 
ОСВІТИ „Вінницький гуманітарно -  педагогічний 
коледж”

ГЕТМАНЧУК в.о. директора комунального закладу



Володимир Іванович „Котюжанівська спеціальна школа” Вінницької
обласної Ради

ГУЦАЛКНКО 
Михайло Дмитрович

- директор комунального закладу „Ситковецька 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради

ДРАҐОМИРЕЦЬКА  
Ольга Авксентіївна

- директор Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

ДРОВОЗЮ К  
Степан Іванович

- ректор комунального закладу вищої освіти 
„Вінницька академія безперервної освіти”

ЖУПАНОВ 
Петро Прокопович

- директор Вінницького обласного центру 
технічної творчості учнівської молоді

ЇВАПЕЦЬ 
Іван Степанович

- директор Вінницького обласного навчально- 
курсового комбінату аграрної освіти

КАЛАМ ІШ КОВА  
Зоя Віталіївна

директор Серебрійського навчально- 
реабілітаційного центру Могилів-Подільського 
району Вінницької обласної Ради

КОЗАЧЕНКО  
Віталій Іванович

- директор комунального закладу „Подільський 
науково-технічний ліцей для обдарованої 
молоді”

КОСАЧ
Юрій Михайлович

директор комунального закладу 
„Староприлуцька спеціальна школа ’ 
Вінницької обласної Ради

КОВАЛЕНКО  
Алла Леонідівна

директор Дашівського навчально- 
реабілітаційного центру Іллінецького району 
вінницької обласної Ради

22 лют ого 2022 року 14 — год.
установи, заклади галузі освіти

МАЗУР
Лідія Дмитрівна

- директор комунальної організації „Центр 
матеріально-технічного _ та інформаційного 
забезпечення закладів освіти області

ОСАДЧУК 
Людмила Василівна

- директор комунального закладу „Буднянська 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради

ПАЛАМАРЧУК  
Павло Павлович

директор Самгородоцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату_ 
Козятинського району Вінницької обласної 
Ради

ПАШ ПШ НА
Тетяна Семепівна

- директор Вінницького регіонального центру 
підвищення кваліфікації

ПОДЗП УН 
Андрій Михайлович

- директор комунального закладу „Іиврівський 
науковий ліцей Вінницької обласної Ради

РИБОЧКА  
Любов Михайлівна

- директор комунального закладу „Іванівська 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради



САВЧУК
Петро Нестерович

- директор комунального закладу вищої освіти 
„Барськии гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Михайла Грушевського”

СЕРДЮК  
Василь Романович

- директор обласного комунального закладу 
„Вінницький регіональний центр модульного 
навчання”

СТОЗУБ
Олександр Іванович

директор Мурованокуриловецької 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради

ФЕДОРЧУК  
Ірина Павлівна

- директор Вінницького обласного Будинку 
культури учителя

ФОМШ А
Тетяна Михайлівна

- директор комунального закладу „Вінницький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад Вінницької 
обласної Ради

ХЛ1ВНЮК
Микола Миколайович

директор комунального закладу 
„Тульчинська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів-ліцей 3 посиленою військово- 
фізичною підготовкою Вінницької обласної 
Ради ”

Ю ХНОВИЧ  
Лідія Миколаївна

директор Вінницького обласного центру 
туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій

02 березня 2022 року 10 — год.
установа, підприємство галузі оюитлово-комунального господарств

КІЗЬ
Степан Васильович

- начальник Вінницької обласної комунальної 
установи „Служба технічного нагляду за 
об ’ єктами житлово-комунального 
господарства”

ЧЕРНЯТИНСЬКИИ  
Олександр Дмитрович

- в.о. начальника комунального підприємства 
„Вінницяоблводоканал

02 березня 2022 року 10 — год.
інші підприємства

ГНАТЮК
Олександр Павлович

начальник комунального підприємства 
„Могилів - Подільське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації”

ОБЕРТАС 
Оксана Вікторівна

начальник комунального підприємства 
„Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної 
інвентаризації”

СЇРАК
Андрій Сергійович

начальник обласного комунального 
підприємства „Автобаза обласної Ради”

КОБПЛЬПЯК  
Зоя Григорівна

начальник комунального підприємства 
„Ямпільське районне бюро технічної 
інвентаризації”



ЛАППА
Олена Леонідівна

начальник комунального підприємства 
„Бершадське бюро технічної інвентиризації”

МЕЛЬНИК  
Андрій Юрійович

начальник комунального підприємства 
„Тульчинське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації”

ЯНКОВСЬКА  
Людмила Петрівна

начальник комунального підприємства 
„Г айсинське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації”

02 березня 2022 року 10 — год. 
інша установа та підприємство галузі цивільного захисту

БОНДАР
В’ячеслав Филимонович

- директор комунальної установи „Вінницький
обласний центр  ̂цивільного захисту та 
матеріальних резервів”

КОТПАЛКО
Віталій Олександрович

директор обласного комунального 
підприємства „Агроінформ”

02 березня 2022 року 12— год. 
інші підприємства

ІВАНЕЦЬ
Анатолій Васильович

- генеральний директор Вінницького 
обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства 
„Віноблагроліс”

БОВСУНІВСЬКИИ  
Олег Петрович

директор комунального підприємства 
„Антопільське”

РАДУДЇК
Дмитро Васильович

- в.о. директора комунального підприємства 
„Вінницький обласний виробничо-технічний 
центр станд^тизації і метрології, якості 
продукції АПК „Облагростандарт”



керівників підприємств, установ, закладів та організацій -  
об’єктів спільної власності територіальних громад області, 

які працюють на посадах менше 1 року

список

ДУБОВА
Світлана Василівна

- директор Брацлавської спеціалізованої школи I- 
III ступенів Немирівського району Вінницької 
обласної Ради

ЖУК
В ’ячеслав Васильович

- начальник Вінницького обласного бюро судово- 
медичної експертизи

ЗАИЧЕНКО 
Лариса Анатоліївна

- директор комунального закладу „Ободівська 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради

ЗМЕРЗЛА 
Майя Борисівна

- директор комунального закладу „Прибузька 
спеціальна школа” Вінницької обласної Ради

КОВАЛЬОВ  
Андрій Євгенійович

генеральний директор комунального 
підприємства „Вінницяоблтеплоенерго”

МЕЛЬНИК
Геннадій Анатолійович

начальник комунального підприємства 
„Барське бюро технічної інвентаризації”

ПАЛАМАРЧУК  
Олександр Петрович

- голова комунальної організації „Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву”

ПОРОХНЯВИИ  
Дмитро Володимирович

- директор комунального закладу „Кисляцький 
навчально-виховний комплекс: спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад Г айсинського 
району Вінницької обласної Ради

СИДОРЕЦЬ 
Юлія Василівна

директор Навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти Вінницької 
області

ТЕСЬМИНЕЦЬКИИ  
Василь Петрович

“ директор комунальної організації „Вінницький 
обласний центр олімпійської підготовки”

ЧЕРНЯВСЬКИИ  
Андрій Сергійович

в.о. директора комунального закладу 
„Вінницький обласний центр фізичного здоров’я 
населення „Спорт для всіх”



виконувачів обов’язків керівників підприємств, закладів - 
об’єктів спільної власності територіальних громад області

список

БУРКОВСЬКА  
Тетяна Володимирівна

- в.о. директора комунального професійно- 
технічного навчального закладу „Вінницький 
навчально-курсовий комбінат житлово- 
комунального господарства”

КОПИСТИПСЬКИЙ  
Роман Павлович

в.о. директора комунального закладу 
„Вінницька обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву 3 веслування імені Ю лії Рябчинської

МАИСТРУК
Олександр Олександрович

- в.о. директора комунального підприємства 
„Вінницький обласний молодіжний центр 
праці”

ПІТОГРИН 
Наталя Вікторівна

в.о. директора комунального закладу 
„Вінницький обласний молодіжний центр 
„Квадрат”



виконувачів обов’язків керівників підприємств, установи - 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, 

які знаходяться в стані реорганізації, ліквідації

список

ЖАРКОВА  
Наталія Олексіївна

- в.о. директора комунального некомерційного 
підприємства _ „Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня Вінницької обласної 
Ради ’ реорганізація)

КОВАЛЬ 
Оксана Дмитрівна

- _в.о. директора комунального некомерційного 
підприємства „Могилів-Подільський дитячий 
легеневий тубсанаторій Вінницької обласної 
Ради” (реорганізація)

КУТЇТНІР
Олександр Віталійович

“ _ директор комунального некомерційного 
підприємства „Могилів-Подільський обласний 
протитуберкульозний санаторій для дорослих 
Вінницької обласної Ради” (реорганізація.)

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

- директор комунального некомерційного 
підприємства „Вінницький обласнии центр 
пзомадського здоров’я Вінницької обласної 
Ради” (реорганізація)

МИКОЛЮ К  
Петро Кузьмич

- головний лікар комунального некомерційного 
підприємства „Маньковецький обласний 
дитячий туберкульозний санаторій „Зелений 
гай” Вінницької обласної Ради” (реорганізація)

РОСОХА
Юрій Михайлович

“ в.о. начальника обласної комунальної установи 
„Вінницька інноваційно-інвестиційна 
компанія” (ліквідація)

СОКОРИНСЬКА  
Любов Михайлівна

’ _ в.о. директора комунального некомерційного 
підприємства „Кашперівський д и т я ч и й  
^беркульозний санаторій „Лісова пісня’' 
вінницької обласної Ради’ (реорганізація)



Додаток 2
до розпорядження голови обласної Рада

від року№

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників установ, організацій

галузі культури за 2021 рік

СОКОЛОВИИ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

КАМЕНЩУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник ( 
обласній Ра^

)ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
ц

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник (
ПЛАТФОРД
Раді

)ракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
АА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУТТШІР 
Сергій Іванович

- начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

- директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» V Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції^політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова п( 
економіки,

зстійної комісії обласної Ради з питань 
фінансів та бюджету



Додаток З
до розпорядження голови обласної Ради

від * 2021 рок у№ Д ^У

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників закладів, установ

галузі фізичної культури та спорту за 2021 рік

СОКОЛОВИМ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТЮН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

КАМЕНІЦУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник с 
обласній Рад

)ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
11

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

- голова пс 
будівництва 
розвитку ІН (

)стійної комісії обласної Ради з питань 
, комунального майна, транспорту та 
зраструктури

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник с 
ПЛATФOP^ 
Раді

зракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
/ІА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУШНІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

- директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації

ТЕРЕІІІУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 4
до розпорядження голови обласної Ради

від^ ^  / ^ 2021 року

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників підприємств, установ

та організацій галузі охорони здоров’я за 2021 рік

СОКОЛОВИМ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
гижко
Андрій Петрович

- керівник ( 
Солідарність

)ракції політичної партії «Європейська 
» у Вінницькій обласній Раді

ГРУБЕЛЯС 
Ігор Петрович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів

ЗАДОРОЖНА 
Ольга Іванівна

-директор Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації

КАМЕНЩУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА “ ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній 
Раді

КУІТШІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

ТЕРЕТТТУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник ( 
СТРАТЕГІЄ] 
Раді

)ракції^ політичної партії «УКРАЇНСЬКА
[ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 5
до розпорядження голови обласної Ради

від^ К  2021 року

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників закладів, установ, організацій

галузі соціального захисту населення за 2021 рік

СОКОЛОВИИ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник 
Солідарністі

фракції політичної партії «Європейська 
5» у Вінницькій обласній Раді

ГРУБЕЛЯС 
Ігор Петрович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів

КАМЕНЩУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник 4 
обласній Рад

ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
п

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній 
Раді

КУШНІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

ЯРМОЛЕНКО 
Світлана Анатоліївна

- директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник ( 
СТРАТЕПІ] 
Раді

)ракці'і політичної партії «УКРАЇНСЬКА
ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 6
до розпорядження голови обласної Ради

року № ,£2̂ ^

с к л а ;  ̂к о м і с і ї
з оцінки діяльності керівників закладів 

соціально-психологічної реабілітації за 2021 рік

СОКОЛОВИМ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТЮН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради, заступник 
голови комісії

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник 
Солідарністі

фракції політичної партії «Європейська 
)» у Вінницькій обласній Раді

ГРУБЕЛЯС 
Ігор Петрович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів

ДОРОТТІ
Тетяна Станіславівна

начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації

КАМЕНПІУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник ( 
обласній Ра;]

)ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
1

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

- голова пс 
будівництва 
розвитку Ін4

стійної комісії обласної Ради з питань 
комунального майна, транспорту та 

раструктури

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник ( 
ПЛЛTФOP^ 
Раді

зракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ТА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУТННТР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

ТЕРЕІЦУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 7
до розпорядження, голови обласної Ради

відХ ^  / ^ . 2021 року № ,2 ? ^

СКЛАД КОМІСІЇ 
з оцінки діяльності керівника установи 

галузі інформаційної діяльності за 2021 рік

СОКОЛОВИЙ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

ВАСИЛЮК 
Світлана Михайлівна

- директор Департаменту інфс^маційної діяльності та 
комунікацій 3 громадськістю ошідержадміністрації

КАМЕНТТТУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник ( 
ПЛATФOP^ 
Раді

)ракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
А ~ ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУТЇЇШР 
Сергій Іванович

- начальник управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

МІЛІЄНКО 
Олена Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, депутатської діяльності 
та етики

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

- керівник ^ 
у Вінницькі

ракції політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» 
й обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 8
до розпорядження голови обласної Радк

від / У  2021 року №

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників закладів, установ

галузі освіти за 2021 рік

СОКОЛОВИИ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
освіти, релігії, культури, молоді та спорту

КАМЕНТЦУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник ф 
ПЛАТФОРЛ 
Раді

ракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
4А -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУШНІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

- директор Департаменту гуманітарної політики 
облдержадміністрації

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді'

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник ( 
СТРАТЕГІЄ 
Раді

зракції^політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
І ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова пс 
економіки,

)стійної комісії обласної Ради з питань 
І)інансів та бюджету



до
Додаток 9

розпорядження голови обласної Ради
від Л/ґ, / ^ .  2021 року № 9 / ^

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників установи та підприємства

галузі житлово-комунального господарства за 2021 рік

соколовии
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТЮН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради, заступник 
голови комісії

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

“ заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

ЗОНОВА
Марія Володимирівна

“ начальник управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації

КАМЕНІЦУК 
Тетяна Дмитрівна

" керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній 
Раді

КУШНІР 
Сергій Іванович

“ начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції^політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 10
до розпорядження голови обласної Ради

від ^У. Л / .  2021 року № 3 7 ^

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників інших підприємств за 2021 рік

СОКОЛОВИМ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради, заступник 
голови комісії

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії

Члени комісії
ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник 
Солідарність

фракції політичної партії «Європейська 
» у Вінницькій обласній Раді

КАМЕНІЦУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник 4 
обласній Рад

ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
1

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

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

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник (
ПЛATФOPV
Раді

ракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
А -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній

КУТТШІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету



Додаток 11
до розпорядження голови обласної Ради

від /У . 2021 року № З т Ь

СКЛАД КОМІСІЇ
з оцінки діяльності керівників підприємств, установ

галузі цивільного захисту за 2021 рік

СОКОЛОВИИ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТІОН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради, заступник 
голови комісії

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар комісії

Члени комісії
ВОВЧЕНКО 
Сергій Дмитрович

- директор Департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації

ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник фракції політичної партії «Європейська 
Солідарність» у Вінницькій обласній Раді

КАМЕНЩУК 
Тетяна Дмитрівна

- кершник ( 
обласній Рад

)ракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
ц

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

- голова по 
будівництва 
розвитку ІН (

стійної комісії обласної Ради з питань 
, комунального майна, транспорту та 
зраструктури

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній 
Раді

КУШНІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

МІЛІЄНКО 
Олена Анатоліївна

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
правової політики, регламенту, депутатської 
діяльності та етики

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції^політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

“ голова пс 
економіки,

)стійної комісії обласної Ради з питань 
І)інансів та бюджету



Додаток 12
до розпорядження голови обласної .

від Л ь  /Л .'Ш І року№ У 7б

с к л а ;ї  к о м і с і ї
з оцінки діяльності керівників інших підприємств за 2021 рік

СОКОЛОВИИ 
Вячеслав Петрович

- голова обласної Ради, голова комісії

КІСТЮН
Володимир Євсевійович

- перший заступник голови обласної Ради

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

- заступник голови обласної Ради

ТКАЧ
Анатолій Олексійович

- заступник голови обласної Ради, заступник голови 
комісії

ЧАЛЕНКО 
Дмитро Андрійович

- заступник голови обласної Ради

КОЛОДЧУК 
Аліна Володимирівна

- начальник відділу по роботі з кадрами управління з 
питань персоналу виконавчого апарату обласної Ради, 
секретар комісії

Члени комісії
БЕНЬ
Віталій Вікторович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
агропромислового розвитку та земельних відносин

ГИЖКО
Андрій Петрович

- керівник 
Солідарність

фракції політичної партії «Європейська 
» у Вінницькій обласній Раді

КАМЕНІЦУК 
Тетяна Дмитрівна

- керівник фракції «СЛУГА НАРОДУ» у Вінницькій 
обласній Раді

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

- голова по 
будівництва, 
розвитку інф

стійної комісії обласної Ради з питань 
комунального майна, транспорту та 

раструктури

КОСТЮК
Вадим Анатолійович

- керівник фракції політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у Вінницькій обласній 
Раді

КУШНІР 
Сергій Іванович

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області

МЕРЕЖКО
Володимир Миколайович

директор Департамеенту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку

ТЕРЕЩУК 
Руслан Васильович

керівник фракції політичної партії «ЗА 
МАЙБУТНЄ» у Вінницькій обласній Раді

ХОМ’ЯК
Олександр Миколайович

- керівник фракції політичної партії «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» у Вінницькій обласній 
Раді

ЯКУБОВИЧ 
Галина Анатоліївна

- голова пс 
економіки, с

стійної комісії обласної Ради з питань 
фінансів та бюджету


