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Про укладення на новий термін  

дії контрактів з керівниками  

підприємств,  які використовують  

майно спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району  

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України №170 від 19.03.1994 року «Про впорядкування застосування 

контрактної форми трудового договору», Положення про порядок проведення 

конкурсу, призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 

підприємств, закладів, установ та організацій спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст Вижницького району, затвердженого рішенням дев’ятої 

сесії Вижницької районної ради VІІ скликання 10.11.2016 року № 182-9/16 (із 

змінами та доповненнями, внесеними рішенням двадцять сьомої  сесії 

Вижницької районної ради VІІ скликання 21.02.2019 року № 10-27/19), 

розглянувши заяви відповідних керівників комунальних підприємств, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міст району і засновником яких виступає Вижницька 

районна рада, а також інші документи, що додаються, враховуючи висновки 

постійних комісій районної ради з питань власності, агропромислового 

комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту з цього питання, 

районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доручити голові районної ради Андрюку М.І. укласти на новий термін дії 

контракти з наступними керівниками комунальних підприємств, які 

використовують майно, що належить до спільної власності територіальних 
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громад сіл, селища, міст району і засновником яких виступає Вижницька 

районна рада, а саме:  

- Кудрик Тамарою Миколаївною – начальником Вижницького 

госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро – 

терміном на п’ять років, з 1 липня 2019 року по 30 червня 2024 року; 

-     Гузаком Юрієм Степановичем – начальником КП «Вижницьке районне 

бюро технічної інвентаризації» – терміном на п’ять років, з 1 липня 2019 року по 

30 червня 2024 року; 

-  Огродюком Миколаєм Георгійовичем – директором КП «Редакція 

районного радіомовлення «Радіо «Хвилі Черемошу» – терміном на п’ять років, з 

1 липня 2019 року по 30 червня 2024 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Ю.Никифоряк). 

 

 

Голова районної ради         М. Андрюк 

 

Виконавець:  

 

Завідувач відділу з питань управління  

об’єктами комунальної  

власності, інвестицій та транскордонного  

співробітництва виконавчого  

апарата районної ради        О.Джал 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної ради                С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради                Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарата районної ради                        К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарата районної ради                         Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань власності, агропромислового  

комплексу, земельних відносин, охорони  

довкілля та надзвичайних ситуацій      Ю. Никифоряк 

 

 


