
 

 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.10.2013                           Ужгород                                  № 392 
 

 

 
Про створення робочої групи 
  
 З метою вивчення забезпечення дотримання вимог бюджетного 
законодавства України, ведення належного контролю в частині використання 
коштів міжбюджетного тарнсферту для надання послуг з охорони здоров'я 
населенню Ужгородського району, виконання п. 6 рішення виконавчого 
комітету від 05.12.12 №436, розпорядження міського голови від 24.10.11 
№391, проведення аналізу стану фінансово-господарської діяльності, 
ефективного і раціонального використання бюджетних коштів відповідно до 
контрольних показників Міністерства фінансів України, проведення 
фінансового аудиту в медичних закладах міста: 

1. Затвердити склад робочої групи у складі згідно з додатком.  
 2. Головним лікарям центральної міської клінічної лікарні (Курах І.І.), 
міської дитячої клінічної лікарні (Рошко І.Г.), міського пологового будинку 
(Онопко О.Ю.), міської поліклініки (Качанова В.В.) створити умови для 
роботи робочої групи та надати всі необхідні матеріали. 

3. Членам робочої групи вивчити стан організації надання медичної 
допомоги населенню міста та провести фінансовий аудит в медичних закладах 
за період 9 місяців 2013 року. 
 4. За результатами перевірки міських лікувально-профілактичних 
закладів підготувати довідку та надати її міському голові в термін до 07 
листопада 2013 року. 
 5. Визнати відділ охорони здоровя  відповідальним за узагальнення 
матеріалів перевірки.  

6. Висновки робочої групи заслухати на засіданні медичної ради відділу 
охорони здоров’я. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Міський голова       В. Погорелов 



 

          Додаток 

        до розпорядження міського голови 
       від 18.10.2013 №  392 

 
СКЛАД  

робочої групи 
  
Беляков Юрій Володимирович -заступник міського голови, голова   
      робочої групи 
 
Брецко Мироослава Юріївна  -начальник відділу охорони здоров’я,  

заступник робочої групи 
 

Столярова Ірина Михайлівна   -головний спеціаліст відділу охорони  
      здоров’я, секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 
Кирлик Іванна Карлівна - головний спеціаліст відділу охорони здоровя 
 

Костик Мар'яна Йосипівна - заступник головного бухгалтера фінансового    
  управління 
 

Куліс Марія Емеріхівна  - головний економіст з праці та фінансової  
 роботи міського пологового будинку 
 

Логвінов Павло Вадимович -головний економіст фінансового  управління 
 

Машіка Еріка Йосипівна -заступник начальника бюджетного відділу 
фінансового управління  

 
Немеш Марія Василівна -головний спеціаліст відділу охорони здоров'я 
 
Сидоренко Інга Степанівна  -головний спеціаліст з фінансової роботи  
       центральної міської клінічної лікарні 
 

Цинканич Ганна Михайлівна    -спеціаліст із економічних питань міської  
        дитячої клінічної лікарні 
 
Шталовскі Емілія Карлівна  -головний бухгалтер міської поліклініки 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому      Д.Геворкян  
 
 
 


