
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 27 вересня 2018 року                                        № 123 
 

м.Кропивницький 
 

 

Про проведення перевірки  

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  06 квітня 2016 року № 268-р «Про передачу цілісного 

майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров’я України» у власність 

територіальної громади м. Кіровограда», рішення міської ради від 22 вересня 

2015 року № 4472 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда цілісного 

майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1813 «Про реорганізацію 

державного закладу  «Спеціалізована  медико-санітарна частина                            

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України» шляхом перетворення у 

комунальний заклад «Медико-санітарна частина м. Кропивницького», 

враховуючи рішення виконавчого комітету  міської ради від  25 квітня                

2017 року  № 221 «Про затвердження акта приймання-передачі цілісного 

майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», для об’єктивної 

оцінки діяльності ДЗ «СМСЧ №19» та надання обґрунтованих пропозицій 

щодо інтеграції даного закладу в медичний простір м. Кропивницького, 

враховуючи потреби громади та наявні матеріально-технічні можливості 

 

1. Створити комісію для проведення перевірки у державному закладі 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України» згідно з додатком 1. 

2. Комісії провести перевірку за період з 01 січня 2017 року до                       

01 жовтня 2018 року згідно з  планом перевірки (додаток 2).  

3. Перевірку провести у термін з 01 жовтня 2018 року по 30 жовтня 

2018 року.  

4. Начальнику державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» Баркову О.В. 
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забезпечити належні умови для роботи комісії та надати необхідну 

документацію. 

5. За результатами перевірки висновки та пропозиції надати до                   

10 листопада 2018 року у формі довідки. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Яковченко  22 16 14  



Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови  

27 вересня 2018  

№ 123 

 

 

Комісія  

для проведення перевірки у державному закладі «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» 

 

 

Голова комісії 

 

Дзюба 

Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

Макарук 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров'я  

 

Члени комісії: 

 

Амбарна 

Олена Миколаївна 

- головний лікар комунального закладу 

«Поліклінічне об’єднання                                

м. Кіровограда» 

 

Аніловський 

Ярослав Михайлович 

 

- міський позаштатний травматолог 

управління охорони здоров'я 

Баленко 

Наталія Миколаївна 

 

- головний спеціаліст контрольної служби  

 

Бондар 

Олена Олегівна 

- заступник головного лікаря з 

організаційно-методичної роботи 

комунального закладу «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» 

 

Гордєєва 

Наталя Миколаївна 

- заступник начальника відділу  зведення 

бюджету та фінансів соціально-

культурної сфери фінансового 

управління  

 

 



 Продовження додатка 1 2 

Заремба 

Валерій Павлович 

- заступник головного лікаря з хірургічної 

допомоги комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

Кабанчук 

Оксана Олександрівна 

- заступник головного лікаря з медичної 

частини комунального закладу 

«Центральна міська лікарня                                   

м. Кіровограда» 

 

Кочерга 

Тетяна Олександрівна 

- міський позаштатний статистик 

управління охорони здоров'я  

 

Кривенко 

Марина Вікторівна 

- головний спеціаліст фінансово-

економічного відділу управління 

охорони здоров'я  

 

Крохмаль 

Лариса Григорівна 

- завідувач  відділення  профілактики  

поліклініки  комунального   закладу 

«Центральна міська лікарня                                  

м. Кіровограда» 

 

Пільчік 

Тетяна Станіславівна 

 

- начальник контрольної служби  

 

Потоцька 

Любов Григорівна 

- начальник фінансово-економічного 

відділу – головний бухгалтер управління 

охорони здоров'я  

 

Чавикіна 

Олена Євгенівна 

- міський позаштатний фахівець з 

амбулаторно-поліклінічної допомоги 

управління охорони здоров'я 

 

Яковченко 

Сергій Олександрович 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління 

охорони здоров'я  

 

 

 

 

 

Начальник управління охорони  

здоров'я Міської ради міста Кропивницького    О. Макарук 



Додаток 2  

до розпорядження міського голови  

27 вересня 2018  

№ 123 
 

ПЛАН 

перевірки фінансово-господарської та медичної діяльності державного закладу «Спеціалізована  

медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» 

за період з 01.01.2017 року  до 01.10.2018 року 
 

 
№ 

п/п 
Питання програми перевірки 

Період, який 

підлягає перевірці 

Спосіб перевірки питання програми 

(суцільний, вибірковий) 

1 2 3 4 

І. Фінансово-економічна частина 

1. Перевірка правильності складання, затвердження та виконання 

кошторису  

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Суцільно 

2. Перевірка дотримання медичним закладом рішень виконавчого 
комітету ради від 14.02.2017 року № 39 «Про виконання міського 

бюджету за 2016 рік та заходи на 2017 рік» та Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 27.02.2018 року № 92 «Про 
виконання міського бюджету за 2017 рік та заходи на 2018 рік» 

 
 

 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року 

 
 

 

Вибірково 

3. Перевірка банківських операцій 01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

4. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на 

заробітну плату. Перевірка дотримання законодавства при 
нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам за час 

відпустки, матеріальної допомоги, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат 
 

 

 
01.01.2017 року  - 01.10.2018 року 

 

 
 

Вибірково 

5. Стан розрахункової дисципліни (обсяги, характер, строки і причини 

утворення заборгованості, достовірність дебіторської та 

кредиторської заборгованості). Стан укладання та виконання 
господарських угод 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року  

 

Вибірково 
 

 

 



                                                                       Продовження додатка 2 2 

1 2 3 4 

6. Застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг  01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

7. Стан збереження і використання необоротних активів та запасів;  

оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

8. Оплата комунальних послуг 01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

9. Надходження та використання власних надходжень 01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

10. Стан виконавської дисципліни; своєчасне та у повному обсязі 
виконання рішень Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького, розпоряджень 

міського голови, наказів та доручень начальника управління 
охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

 
 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року 

 
 

Вибірково 

11. Порядок ведення бухгалтерського обліку. Складання фінансової 

звітності та її достовірність 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року Вибірково 

ІІ. Медична частина 

1.  Обсяг надання медичної допомоги населенню у закладі та її 

відповідність медико-технологічним документам зі стандартизації 

медичної допомоги: 

наявність необхідних ліцензій та акредитації;  
основні статистичні показники  роботи закладу (виконання 

контрольних показників по службах, навантаження на одного лікаря, 

виконання плану ліжко/днів в цілодобовому та денному стаціонарі, 
хірургічна активність (амбулаторна, стаціонарна), види хірургічних 

втручань, співвідношення міських/іногородніх мешканців тощо); 

      матеріально-технічне оснащення кабінетів і відділень та 

відповідність обсягам надання медичної допомоги 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року  

2. Якість надання медичної допомоги в закладі: 

наявність локальних протоколів при всіх нозологіях, які 

лікуються в закладі, та їх дотримання при наданні медичної 
допомоги; 

наявність та ведення медичної статистичної документації; 

онкологічна запущеність; 

стаціонарна летальність 

01.01.2017 року  - 01.10.2018 року  

 

Начальник управління охорони  

здоров'я Міської ради міста Кропивницького                  О. Макарук 
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