
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
23.12.2014     Ужгород     № 472 
 
 
Про створення робочої групи 
  
 З метою вивчення забезпечення дотримання вимог бюджетного 
законодавства України, ведення належного контролю в частині використання 
коштів міжбюджетного трансферту для надання послуг з охорони здоров'я 
населенню Ужгородського району, на виконання ч.8 п.7 рішення виконавчого 
комітету Ужгородської міської ради від 05.12.2012 №436, проведення аналізу 
виконання ліжко-днів та заповнюваності відділень в міських лікувально-
профілактичних закладах: 

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.), створити умови для роботи 
робочої групи та надати всі необхідні матеріали. 

3. Членам робочої групи вивчити стан ведення належного контролю в 
частині порядку госпіталізації мешканців Ужгородського району, план 
виконання ліжко-днів та фактичну наявність пацієнтів у відділеннях 
центральної міської клінічної лікарні та міській дитячій клінічній лікарні. 
 4. За результатами перевірки міських лікувально-профілактичних 
закладів підготувати довідку та надати її міському голові в термін до 07 січня 
2015 року.   

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 

 
 
Міський голова        В. Погорелов 
 

 

 

 

 



         Додаток 
       до розпорядження міського голови 
      23.12.2014  № 472 
 

СКЛАД 

робочої групи 
  
Фленько Володимир Юрійович - заступник міського голови, голова  

 робочої групи 
Столярова Ірина Михайлівна  - в.о.начальника відділу охорони здоров’я,  

заступник голови робочої групи 
Капальчик Галина Іллівна  - завідуюча інформаційно-аналітичним  

центром центральної міської клінічної  
лікарні, секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

Решетар Василь Васильович  -радник міського голови 
 
Кирлик Іванна Карлівна - головний спеціаліст відділу охорони здоров’я 
 
Митровцій Олена Василівна - заступник головного бухгалтера фінансового    

    управління 
Шпонтак Володимир   - заступник головного лікаря центральної  
Юрійович    міської клінічної лікарні 
 
Куліс Марія Емеріхівна - головний економіст з праці та фінансової  

роботи міського пологового будинку 
Машіка Еріка Йосипівна - заступник начальника бюджетного відділу  

  фінансового управління  
 
Цинканич Ганна Михайлівна  - спеціаліст із економічних питань міської  
         дитячої клінічної лікарні 
Пагулич Олег Йосипович  -член громадської ради 
 
 
Керуючий справами виконкому      Д. Геворкян  
 
 


