
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про  звільнення і призначення генеральних директорів  
та головних лікарів комунальних підприємств  

Києво-Святошинської районної ради Київської області 
 
 

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись п. 3.1.1 Порядку управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району 
Київської області, затвердженого рішенням Києво-Святошинської ради від 02.09.2010 
№ 369-36-V (зі змінами), враховуючи подання районної державної адміністрації, 
районна рада 

в и р і ш и л а : 
 
1. Звільнити за власним бажанням з посади генерального директора Державного 

комунального підприємства «РБУ» Києво-Святошинської районної ради Київської 
області – Попівського Віктора Миколайовича. 

2. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«Спецобслуговування населення Києво-Святошинського району Києво-
Святошинської районної ради Київської області» - Стешенка Валерія 
Володимировича 

3. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«Профдезінфекція» Києво-Святошинського району Київської області - Коріня 
Максима Сергійовича. 

4. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської 
області» - Зінченка Андрія Миколайовича. 

5. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«Реклама» Києво-Святошинської районної ради Київської області - Сабадаша Олега 
Івановича. 

6. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«МЕМОРІАЛ» Києво-Святошинської районної ради Київської області» - Касянчука 
Павла Андрійовича. 

7. Призначити на посаду генерального директора комунального підприємства 
«РБУ» Києво-Святошинської районної ради Київської області - Яченка Анатолія 
Васильовича. 

8. Призначити на посаду головного лікаря комунального закладу «Вишнівського 
центру первинної медико-санітарної допомоги» - Мошківську Ганну Володимирівну. 

9. Призначити на посаду головного лікаря комунального закладу «Боярського 
центру первинної медико-санітарної допомоги» - Рахманова Анатолія 
Олександровича. 
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10. Головним лікарям комунальних закладів «Вишнівського центру первинної 
медико-санітарної допомоги» та «Боярського центру первинної медико-санітарної 
допомоги» вжити заходів щодо державної реєстрації закладів згідно чинного 
законодавства. 

11. Києво-Святошинській районній раді здійснити заходи щодо укладання 
контрактів перебування на посаді вищезазначених генеральних директорів та 
головних лікарів. 

12. Києво-Святошинській районній державній адміністрації здійснити заходи                                                              
щодо розірвання контракту перебування на посаді генерального директора 
Державного комунального підприємства «РБУ» Києво-Святошинської районної ради 
Київської області – Попівського Віктора Миколайовича. 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 
комплексу та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.) і з питань 
охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення 
(голова комісії – Бернацька В.В.). 
  
 
 
 

                  Голова ради                                     В.В. Луцюк 

 

 

 
м. Київ 
25 квітня 2013 року 
№ 318-28-VІ 


