
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

_01.09.2021_     м. Лиман  № _323_ 
 

 

Про утворення тимчасової робочої 

групи з перевірки фінансово-

господарської діяльності КНП 

“Лиманської ЦРЛ” 

 

 Розглянувши листа КНП “Лиманська ЦРЛ” від 26.08.2021 №1117 щодо 

очікуваних витрат у вересні 2021 року КНП “Лиманська ЦРЛ”, з метою виявлення 

невикористаних резервів, підвищення ефективності діяльності підприємства, 

оцінки його майново-фінансового стану, встановлення ефективного та 

раціонального використання коштів місцевого бюджету, аналізу стану запобігання 

корупційних ризиків, відповідно до статті 10 закону України “Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні”, на підставі наказу Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань» та наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 

№572 “Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами 

результатів інвентаризації”, керуючись ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 1. Затвердити склад тимчасової робочої групи для перевірки фінансово-

господарської діяльності КНП “Лиманська ЦРЛ” (додається). 
 2.Тимчасовій робочій групі (Афонін) : 
 2.1. провести перевірку фінансово-господарської діяльності  КНП 

“Лиманська ЦРЛ” з 01.09.2021 по 10.09.2021  року за період з 01.01.2021 -

31.08.2021 року; 
 2.2. звіт про результати перевірки надати в термін до 16.09.2021 року. 
 3. КНП “Лиманська ЦРЛ” (Олефіренко) надати тимчасовій робочій групі 

документи фінансово-господарської діяльності та інші нормативно-правові 

документи, які стосуються діяльності КНП “Лиманська ЦРЛ”. 
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
  
 

 

Секретар міської ради                                                          Н.В. Ляшко 

 

 



                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                розпорядження міського голови  

                01.09.2021 № 323 

СКЛАД 

тимчасової робочої групи з перевірки фінансового-господарської діяльності 

КНП “Лиманська ЦРЛ” 

Афонін Юрій Анатолійович Заступник міського голови, голова 

тимчасової робочої групи 
 

Муравльова Олена Миколаївна  Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров'я, заступник голови тимчасової 

робочої групи 

Члени комісії: 

Безгубов Олександр Володимирович Начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету 

Колесніков Олександр 

Олександрович 
Начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції 

Косик Яна Іванівна  Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету 

Манцева Наталья Іванівна Начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету 

Погребняк Тетяна Олександрівна Головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Прохоров Олег Володимирович Головний спеціаліст відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Шепілова Юлія Миколаївна  Головний спеціаліст фінансового управління 

міської ради 

 

Головний спеціаліст 

відділу охорони здоров'я                                                 О.М. Муравльова 

 

Керуючий справами                                                          О.В. Погорелов                                                    


