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Щодо  перевірки діяльності 

КУ ОІКЛ ЗОР 

 
        За пропозицією Громадської Ради при Запорізькій ОДА та громадських організацій  області 

було створено комісію облради для перевірки діяльності КУ « Обласна інфекційна  клінічна 

лікарня ЗОР по вул..бульвар Гвардійський, 142 м.Запоріжжя. 

         Комісія розпочала роботу 17.02.2014 року.  З першого ж дня членам  комісії – представникам 

Громадської Ради Заболотній Н.О. і Плечун О.М.  з боку адміністрації лікарні чинився не аби який 

супротив. А 19.02.15 при виконанні своїх обов’язків на них взагалі було здійснено напад  

співробітником лікарні і їх не було допущено до перевірки. 

        Громадська Рада обурена цим ганебним випадком і вимагає від Вас належного реагування. 

Ми не допустимо подібного  відношення до представників  громадськості. 

Також обурення викликає що такі ганебні дії дозволяє собі депутат обласної ради. 

        Громадяни довірили вам від свого імені приймати рішення і управляти власністю 

територіальної громади області. Але те, що ми спостерігаємо, дає підстави вважати, що депутати 

виконують свої повноваження не належним чином. 

        Виявлені порушення дозволяють стверджувати що ані члени постійних комісій облради, ані 

співробітники апарату облради не  виконують належним чином свої обов’язки з контролю  за 

розпорядженням  комунальною власністю, виділенням  і використанням бюджетних коштів. 

 

 Ми наполягаємо на : 

1.Проведенні службової перевірки дій Шинкаренко В.Л. і його підлеглих  під час проведення 

перевірки комісією  облради. 

2.Притягненні  Шинкаренко В.Л. і його підлеглих до дисциплінарної відповідальності за не допуск  

членів комісії до перевірки і напад на них. 

3.Сприянні  розгляду цього випадку  на засіданні постійної комісії облради  з питань  з питань 

законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав 

людини   із винесенням відповідних оргвисновків. 

4.Сприянні  розгляду цього випадку на засіданні постійної комісії  з питань управління об’єктами 

спільної  власності  територіальних громад області та житлово-комунального господарства.  



  

Також за результатами перевірки Пропонуємо Вам: 

 

1.Негайно ініціювати фахові  перевірки будівельниками, ДФІ, УБЕП для  перевірки  зібраної 

інформації, проведення зустрічних перевірок, встановлення всього ланцюжка і встановлення  суми 

збитків кожного з винних. 

2.Негайно скласти відповідні акти про  неналежно проведений капремонт і протікаючи покрівлю і 

збитки, що нанесені цим ремонтом і на підставі цих актів   направити  ТОВ «Будівельник ХХХ»  

претензію з вимогою негайного усунення за власний кошт  недоліків, сплати штрафних санкцій за 

перевищення авансового  платежу, сплати збитків нанесених внутрішньому приміщенню і 

обладнанню бак лабораторії, серологічного відділення, приймального відділення і 

рентгенкабінету. При прийнятті робот до складу комісії включити фахівця. 

3.Визнати таким, що не відповідає займаній посаді  головного лікаря КУ  ОІКЛ Шинкаренко В.Л. 

4.Достроково розірвати контракт і не подовжувати в подальшому  з головним лікарем ОІКЛ 

Шинкаренко В.Л.. 

5.Облраді створити відкритий  реєстр осіб, з якими за порушення  розірвано контракт і/або  не 

подовжено для врахування цієї інформації при  подальшому вирішенні кадрових питань. 

6.Рекомендувати звільнити за халатне відношення до своїх обов’язків юриста лікарні, інженера з 

техніки безпеки. Із занесенням цих осіб до реєстру осіб, що звільнені за порушення  законодавства 

і трудової дисципліни для унеможливлення їх прийняття на роботу в будь-які комунальні заклади і 

установи в подальшому. 

7.Створити  відкритий реєстр недобросовісних  виконавців (підрядників , проектувальників , 

експертів, тощо), з  якими не рекомендувати керівникам об’єктів комунальної власності укладати 

договори і мати будь-які стосунки.  

8. Облраді розпочати претензійну роботу з метою встановлення суми збитків і відшкодування  

винними завданих  обласному бюджету і комунальній власності збитків. 

9. Обласній раді  ініціювати  профільну  будівельну комісію для визначення   збитків, що завдано  

внутрішньому приміщенню  і обладнанню будівлі 6  відділення, лабораторії і приймального 

відділення, у процесі не фахового ремонту  покрівлі за відсутності належного техконтролю з боку 

Замовника. Збитки  покласти на  головного лікаря лікарні Шинкаренко В.Л., як на розпорядника  

коштів і особи, що згідно Наказу №63/2 Адм. від 01.06.2014  визначена   відповідальною  за 

контроль  виконання  обсягів, якості  та термінів робіт. 

10.Матеріали у відношенні  Шинкаренко В.Л., Бабінського Г.А., Толочко О.О., Бойченко М.А., 

БраунЮ.Д. , юриста лікарні, ТОВ «Будівельник ХХХ», Семеняченко О.І., ПП «НВО 

Мелітопольпроект інжинірінг», ПП «Капітал СП»передати до  правоохоронних органів для 

вирішення питання про відкриття карного провадження за вищевикладеними фактами. 

11.Облраді розглянути питання  правомірності дій постійної комісії з питань бюджету при 

виділенні коштів на капремонт   покрівлі 6 відділення ОІКЛ. 

12.Облраді розглянути питання не належної роботи постійної комісії з питань комунальної 

власності…  в питаннях контролю за  використанням комунальної власності. 

 

 

Голова Громадської ради                                                     Н.О.Заболотна 

 

 

 

 

 

 
Вик. Білоус О.С. 


