
 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

__27.09.2021_     м. Лиман   № __362_ 
 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови від 

01.09.2021 №323 “Про утворення 

тимчасової робочої групи з 

перевірки фінансово-господарської 

діяльності КНП “Лиманської ЦРЛ”” 

 

 Розглянувши службову записку голови робочої групи- заступника міського 

голови Афоніна Ю.А., щодо подовження перевірки фінансово-господарської 

діяльності  КНП “Лиманська ЦРЛ”, з метою детального вивчення  фінансово-

господарської діяльності підприємства, підвищення ефективності діяльності 

підприємства, оцінки його майново-фінансового стану, встановлення ефективного та 

раціонального використання коштів місцевого бюджету, аналізу стану запобігання 

корупційних ризиків, керуючись п.20 ч.4  ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Внести зміни до  пункту 2 розпорядження міського голови від 01.09.2021 № 323 

“Про утворення тимчасової робочої групи з перевірки фінансово-господарської 

діяльності КНП “Лиманської ЦРЛ” , 
а саме : 

- в підпункті 2.1 цифри “з 01.09.2021 по 10.09.2021 року” замінити на цифри “з 

01.09.2021 по 22.10.2021 р.”; 
 - в підпункті 2.2  цифру “16.09.2021 р.” змінити на цифру “01.11.2021р”. 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
  
 

 

     Міський голова                                                                            О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    Лиманському міському голові 
               Журавльову О.В. 
 

 

 

 

Службова записка 
 Згідно Вашого розпорядження № 323 від 01.09.2021 “Про утворення 

тимчасової робочої групи з перевірки фінансово-господарської діяльності КНП 

“Лиманської ЦРЛ”” робочою групою проводиться  вивчення  фінансово-

господарської діяльності підприємства, підвищення ефективності діяльності 

підприємства, оцінки його майново-фінансового стану, встановлення ефективного та 

раціонального використання коштів місцевого бюджету, аналізу стану запобігання 

корупційних ризиків. 
 Станом на 24.09.2021 р. робочою групою  було проведено роботу з вивчення 

питань: 
-щодо порядку проведення закупівель протягом 2021 року 
-отримання та використання благодійної допомоги  
-штатний розпис підприємства 
- надання медичних платних послуг 
-роботу транспорту підприємства 
-виконання графіку прийому лікарів 
- роботу відділень лікарні 
Для вивчення більш детального фінансового стану підприємства та надання 

пропозицій щодо ефективної роботи лікарні, просимо Вас надати дозвіл щодо 

подовження перевірки фінансово-господарської діяльності  КНП “Лиманська ЦРЛ” з 

01.09.2021 по 22.10.2021  року за період з 01.01.2021 -31.08.2021 року; 
 

 

 

Заступник міського голови                                                  Ю.А. Афонін 

 


