
 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  №93-24/18 

 
30 серпня 2018 року м. Вижниця 

Про дострокове припинення дії контракту  

з Сичовим П.О. 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктом 16.3 Регламенту Вижницької 

районної ради VІІ скликання, відповідно до 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, розглянувши заяву директора 

комунального закладу з фізкультури і спорту «Вижницька районна дитячо-

юнацька спортивна школа» Сичова Павла Олександровича від 21.08.2018 

року про дострокове припинення дії контракту та звільнення його із займаної 

посади за згодою сторін, подання (погодження)  сектору молоді та спорту 

Вижницької районної державної адміністрації від 21.08.2018 року №01.34-

1165 з цього питання,  враховуючи висновки постійних комісій районної 

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

питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій, а також зважаючи на 

нагальність оперативного вирішення  цього питання, районна рада  

ВИРІШИЛА:   

1. Достроково припинити дію контракту з Сичовим Павлом 

Олександровичем, директором комунального закладу з фізкультури і спорту 

«Вижницька районна дитячо-юнацька спортивна школа» (укладеного з ним 

Вижницькою районною радою в особі голови Андрюка Михайла Івановича 

22.09.2016 року), звільнивши його із займаної посади за згодою сторін з 

03.09.2018 року на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП України, пункту 5.2. 

Контракту.  

2. Голові районної ради Андрюку М.І. вжити заходів, пов’язаних із 

звільненням Сичова П.О. відповідно до чинного законодавства України. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань освіти,  охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

та з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій. 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 

 


