
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

від "09" лютого 2016 року                                                                                                   № 25-гр

м. Кіровоград

Про створення робочої групи з  
вивчення питання стосовно 
правомірності дій головного 
лікаря Територіального 
медичного об'єднання “Центр 
екстренної медичної допомоги 
та медицини катастроф у 
Кіровоградській області”

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, зважаючи на скаргу громадянина Пашина О.М., водія автотранспорту 
(санітарного  автомобіля  швидкої  медичної  допомоги)  Територіального 
медичного  об'єднання  “Центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини 
катастроф у Кіровоградській області” щодо неправомірних дій посадових осіб 
даного закладу:

1. Утворити робочу групу з вивчення питання стосовно правомірності дій 
головного  лікаря  Територіального  медичного  об'єднання  “Центр  екстренної 
медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області” (далі — 
Робоча група) у складі згідно з додатком.

2.  Робочій  групі  провести  перевірку  фактів,  викладених  у  скарзі 
громадянина  Пашина  О.М.,  водія  автотранспорту  (санітарного  автомобіля 
швидкої  медичної  допомоги)  Територіального  медичного  об'єднання  “Центр 
екстреної  медичної  допомоги  та  медицини  катастроф  у  Кіровоградській 
області”  щодо  неправомірних  дій  головного  лікаря  даного  закладу   та  у 
місячний термін внести відповідні пропозиції голові обласної ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 

Голова обласної ради                                                             О.Чорноіваненко



                    Додаток 
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради 
09 лютого 2016 року
№ 25-гр

СКЛАД
робочої групи з вивчення питання стосовно правомірності дій головного лікаря 

Територіального медичного об'єднання “Центр екстренної медичної допомоги та 
медицини катастроф у Кіровоградській області”

Голова робочої групи
 

СТЕПУРА

Ігор Станіславович

- заступник голови Кіровоградської обласної ради

 

 

Заступник голови робочої групи
 

ШЕПЕЛЬ

Андрій Володимирович

- начальник  управління  майном  виконавчого 
апарату Кіровоградської обласної ради

 

Секретар робочої групи
 

ОЛІЙНИК

Олена Михайлівна

- завідувач  сектору  по  роботі  з  комунальними 
підприємствами  виконавчого  апарату 
Кіровоградської обласної ради

 

Члени робочої групи:
 

БАЛАН

Ірина Віталіївна

- заступник  начальника  відділу  з  питань 
додержання  законодавства  про  працю, 
зайнятість та інших нормативно-правових актів 
Управління  Держпраці  у  Кіровоградській 
області;

 



ЗАВАТІЙ

Ольга Макарівна

- правовий  інспектор  праці  Кіровоградської 
обласної  організації  профспілки  працівників 
охорони здоров'я України;

 

КИРИЧЕНКО

Сергій Володимирович

- старший  інспектор  з  о/д  управління 
превентивної  діяльності  –  майор  Головного 
управління  Національної  поліції  України  в 
Кіровоградській області;

ПРИЙМАК 

Іван Володимирович

- заступник начальника відділу нагляду в АПК та 
СКС Управління  Держпраці  у  Кіровоградській 
області;

 

СКРИПНИК

Олександр Анатолійович

- заступник  директора  департаменту  охорони 
здоров'я  Кіровоградської  обласної  державної 
адміністрації – начальник управління з розвитку 
та  організації  медичної  допомоги  дорослому 
населенню;

 

ТОКАР

Олег Сергійович

- провідний спеціаліст – юрисконсульт 
департаменту охорони здоров'я Кіровоградської 
обласної державної адміністрації.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради                                                             Н.Тимофієва
 


