
Про керівників суб’єктів господарювання спільної  
власності територіальних громад області 

 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням третього пленарного засідання сьомої сесії 
обласної ради сьомого скликання від 14 червня 2016 року № 132 «Про затвердження 
нової редакції Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 
керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з ними 
контрактів та Типової форми контракту» (зі змінами), розглянувши подання Полтавської 
обласної державної адміністрації та Департаменту культури і туризму Полтавської 
обласної державної адміністрації, на підставі заяв: О. Андрієнка,  
Л. Барвінка, М. Онищенка, В. Бойка, І. Бриль, С. Вороніна, Ю. Лобанова,  
І. Мацицького, В. Севідова, Н. Топал та П. Шейка,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Переукласти контракти з: 
- Андрієнком Олексієм Миколайовичем, директором Полтавського 

академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, з 
22 червня 2021 року, строком на 3 роки; 

- Барвінком Леонідом Петровичем, директором Токарівського 
психоневрологічного інтернату, з 27 червня 2021 року, строком на 3 роки; 

- Онищенком Мирославом Станіславовичем, директором Кобеляцького 
психоневрологічного будинку-інтернату, з 16 травня 2021 року, строком на 3 роки; 

- Бойком Віктором Володимировичем, головним лікарем комунального 
підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-
рухового апарату Полтавської обласної ради», строком на 3 роки;  

- Бриль Іриною Миколаївною, головним лікарем комунального підприємства 
«Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами 
планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради», 
строком на 3 роки; 

- Вороніним Сергієм Михайловичем, начальником Обласного бюро судово-
медичної експертизи, строком на 3 роки; 
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- Лобановим Юрієм Володимировичем, головним лікарем Комунального 
підприємства – амбулаторії анонімного лікування з наркології, строком на 3 роки;  

- Мацицьким Ігорем Анатолійовичем, головним лікарем комунального 
підприємства «Полтавський обласний центр терапії залежностей Полтавської обласної 
ради», строком на 3 роки; 

- Севідовим Володимиром Васильовичем, головним лікарем комунального 
підприємства «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної 
ради», строком на 5 років; 

- Топал Наталією Дмитрівною, директором комунальної установи 
«Підприємство із інженерного супроводження закладів охорони здоров’я» Полтавської 
обласної ради, строком на 3 роки; 

- Шейком Петром Андрійовичем, головним лікарем комунального підприємства 
«Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради», 
строком на 3 роки. 
 

2. Доручити голові обласної ради укласти від імені обласної ради контракти з 
керівниками. 

 
3. Департаментам: культури і туризму; соціального захисту населення; охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації забезпечити контроль за 
виконанням керівниками показників, передбачених контрактами, та інформувати обласну 
раду. 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань освіти, науки та культури; охорони здоров’я та соціального захисту 
населення. 
 

 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                 О. БІЛЕНЬКИЙ 


