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|1ро налання !нформац!|

[олов| фомадськот ради при
3апор|зьк1й обласн!й
державн1и адм1н1страц11
3аболотн|й н.о

пр. /1ен!на, |64
м. 3апор|жжя, 69|0]

||[ановна Ёатал|с Флександр|вно !

Ёа Батш запит в!д 12.06.2015 $ч 14_з про надання |нформаш!! в!дпов!дно до
3акону 9кра!ни .|{р' досцп ло публ|ино| 1нформац||> пов|домлясмо про таке.

Розпоряд)кенням голови обласно| Ради в1д 06.02.2015 .}\9 23-св <|!ро
створення робото! групи з перев|рки комунально! установи <Фбласна
1нфекц1йна кл|н]чна л1карня> 3апор1зько! обласно| раду|, що с об'сктом сп1льно]
власност| територ|альних щомад с|л, селищ, м1ст 3апор|зько! област1> було
створено робоиу групу з перев1рки комунально| установи <<Фбласна |нфекц1йна
кл1н|чна л1карня> 3апор1зько| обласно1 ради (дал| _ }станова).

3а результатами перев1рки 9станови було проведено зас!дання ком|с1| з
кадрових питань при голов1 3апор!зько] обласно] Ради в1д 07.04.2015, на як0му
було розш1янут'о питання про дострокове роз|рвання контракт 1з головним
л|карем }станови. 3а результатами голосування р|тшення не прийнято.

1{одо в1дсторонення головного л!каря 9станови в!д виконання службових
обов'язк|в на час перев|рки пов1домляемо, що це прохання, в|дпов|дно до ст.46
1(одексу закон1в 11рс пра!{то 9кра!ни' не }'1огло бути виконане, оск!льки чинним
3аконодавством 9кра|ни передбачений винерпний перел|к обставин,33
наявност! яких прац|вник' у тому числ! й кер|вник' може бути в1дсторонений в1д

ро6оти. Б1доторонення в|д роботи на час проведення перев|рки чинним
законодавством не передбачено.

|1итання щодо доц!льност! продовження контракц з 1|[инкаренком в.л.



буАе розглякуто на зас|данн! ком|с|! з кадрових цитань шри гопов| 3апор|зько!
обласно| Ради напередодн! зак!нчення строку л!| контракц з головним л|карем
}станови.

1!одо притягнення до дисципл|нарно| в1дпов|дальност| головного л!каря
}станови та вс1х винних ос1б за результатами роботи робоно| групи
пов|домляемо, що в|дпов|дно до норм трудового законодавства }кра!ни
дисципл|нарн! стягнення застосову}оться органом, якому надано право
прийняття на робоц. 3г|дно р!гпення обласно] Ради в|д24.||.2011 .тъ 33 "|{ро
ро3межування основних функц1й щодо зд|йснення повноважень з управл1ння
об'ектами сп!льно[ власност| територ1альних громад с1л, селищ, м|ст 3апор|зько|
област|" до повноважень голови обласно| РаАут або за його дорг{енням пер!шого
засцпника голови обласно! ради за погод)кенням з в|дпов1дно}о проф|льного
пост|йното ком1с1сго обласно| ради, передбанено притягнення кер1вник!в
комунальних п!лприсмств' установ' заклад|в, що с об'сктами сп!льно|
власност! територ!альних громад' с!л, селищ' м|ст област1 до дисципл|нарно?
в|дпов!дальност! (застосування дисципп|нарного стягненн'1 у вигляд| догани) в

установленому законодавством порядку. 3а результатами перев|рки члени

робоно| групи не змогли д|йти сдиного висновку, тому матер!али перев|рки
9станови 31.03 .20|5 направлено до процратури 3апор1зько| област| для вжиття
в|дпов|дних заход!в шрокурорського реагування. у раз| пов!домлення в!д

уповноважених орган1в щодо винних д1й головного л|каря }станови т1|4тан\тя

притягнення його до в1дпов|дальност! буде розш1януто в установленому чинним
законодавством порядц. |{ритягання до дисципл|нарно! в!дпов|дальност|
!н:пих прац|вник|в }станови не входить до повноважень 3апор1зько| обласно|
ради, оск!льки це повноваження делеговане кер!вниц }станови в!дпов!дно до
статуту 9станови та контракту з головним л|карем 9станови.

1!одо 1н|ц1товання перев1рки {ерх<авно? ф!нансово! 1нспекц|!
пов1домлясмо, що матер|али перев|рки передан1 до орган|в прокурацри, як1
в!дпов|дно до п. 5 ст. 11 3акону 9кра}ни к|{ро основн1 засади зд1йснення
державного ф!нансового контрол}о в }кра|н|> ма}оть право звернутися до
.{ержавно| ф!нансово| |нспекц!] у раз! виявлення факт1в, як! св|дчитимуть про
пору1шення }станово}о закон|в }кра!ни, перев!рщ додержання яких в!днесено
законом до компетенц!] орган|в державного ф|нансового контрол!о.
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