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ВІНШЩЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

D3. № S S

Про встановлення надбавок

Відповідно до частини 6 та  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», 
«Положення про окремі питання оплати праці керівників, установ, закладів та 
організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст В інницької області та належать сфери управління обласної Ради», 
затвердженого ріш енням 14 сесії обласної Ради» 8 скликання від 26 листопада 
2021 року № 269 (зі змінами), за  результатами оцінки діяльності керівників 
закладів, установ та організацій -  об 'єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області за 2022 рік, враховуючи клопотання Департаменту 
охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації, висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та  ветеранів ;

1. Встановити по 3 1 грудня 2023 року надбавку за складність, 
напруженість в роботі, виконання особливо важливої роботи, високі досягнення 
у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу, в межах фонду заробітної 
плати:

КОРДОНУ Володимиру М ихайловичу -  директору М огилів- 
Подільського медичного фахового коледжу;

САБЛУКУ Анатолію  Григоровичу -  директору Гайсинського медичного 
фахового коледжу;

ГАВРИЛЮ КУ Олександру Ф едоровичу -  в.о директора 
Погребищ енського медичного фахового коледжу;

АНДРІЄВСЬКОМ У Івану Ю рійовичу -  директору Вінницького 
медичного фахового коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного;

БРИЛЬ Аллі М иколаївні - начальнику комунальної установи 
„Вінницький обласний центр технічного та фінансового нагляду за діяльністю 
закладів охорони здоров’я” ;

Ж УКУ Вячеславу Васильовичу - начальнику 
бюро судово-медичної експертизи;
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ТЕРЕЩ УКУ Андрію  Васильовичу - директору комунального закладу 

„База спеціального медичного постачання”;
ЖЕЛЕЗЬІЯКУ Василю Дмитровичу - начальнику комунальної установи 

„Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області” .

2 . Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та ветеранів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


