
Голові робочої групи з комісійної
перевірки КУ «Обласна інфекційна
клінічна лікарня» ЗОР
Запорожцю Олесю Володимировичу
члена робочої групи по перевірці фінансово -
економічної діяльності КУ «ОІКЛ» ЗОР
Душного В.Я.

Заперечення

ї пункт «Дотримання порядку, прийому, обліку, використання та списання

гуманітарної та благодійної допомоги»:

- При формуванні зведеної інформації не було прийнято до уваги роз'яснення КУ

«Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР щодо звітності по формі 4.2.

- Підтверджую перевищення фактичних від касових видатків у сумі 284 241,00 грн.

це допустимо та можливо, ця сума вказується у відповідній звітності, яка

складається відповідно до додатку №5 до порядку складання фінансової,

бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

та перевіряється в органах казначейського обслуговування (ГУДКСУ у Запорізький

області).

- «данні залишків не відображені, що призвело до викривлення фін. звітності»

тому, що вся звітність затверджується, узгоджується та приймається у органах

казначейського обслуговування (ГУДКСУ у Запорізький області) та департаментом

охорони здоров'я.

Фактичні видатки перевищують затверджені видатки тому, що у форму звітності

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень не відображуються операції внутрівідомчої передачі запасів.

Розмір фактичних видатків включає суму 247997,86 грн - розрахунки за операціями

з внутрівідомчої передачі запасів відповідно до (код рядку 190 II Оборотні активи)

балансу (форми №1) на 01 січня 2015р.,

- Також розмір видатків за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

відображений у довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість за

операціями, що не відображаються у формі №7д (Додаток №18 до порядку

складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та

одержувачами бюджетних коштів, та перевіряється в органах казначейського

обслуговування (ГУДКСУ у Запорізький області), та цей залишок враховується в

ув'язках до річної звітності як за 2010 рік, так і за 2014 рік.

- Фактичні видатки враховували гуманітарну допомогу, яка надійшла від ДП

«Укрвакцина» у 2010році з подальшою передачею ( розподілом) та ці залишки

фактично використовувались протягом тривалого часу. Вся ця гуманітарна



допомога, отримана від ДП Укрвакцина» протягом 2009 -2010рр. - вона

оприбутковувалась у формі 4.2 через довідки до зміну кошторису, затверджені

департаментом охорони здоров'я та органами казначейського обслуговування

(ГУДКСУ). Враховуючи довідку про проведення перевірки КУ «ОІКЛ» ЗОР

органами КРУ у 201 Іроці - заперечень та зауважень щодо ведення обліку та

формування фінансової звітності не було, тому бухгалтерською службою КУ

«ОІКЛ» ЗОР продовжувалось ведення «гуманітарної допомоги» у звіті форми 4.2,

підтвердженням правильності є довідка про стан виконання кошторису по

спеціальному фонду за іншими джерелами власних надходжень КУ «ОІКЛ» ЗОР

за 2010 рік, виданої заступником начальника відділу КРУ в Запорізькій області

Іванової Н.І.

Тому підтверджую, що перевищення фактичних видатків над касовими

видатками складається з наявності залишків за рахунок списання

матеріальних цінностей, які обліковуються на початку року та також

відображується в іншій звітності, що не призводить до викривлення

фінансової звітності. Для підтвердження правильності ведення

бухгалтерського обліку відповідно до вимог ч.і ч.8 ст. 9 Закону України №

996-ХІУ від 16.07.1999р «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні» надаю підтверджену з відмітками «перевіряючих» органів наступну

звітну документацію:

• Баланс форма №1 на 01 січня 2011р. (Додаток №1 до Порядку складання
звітності),

• Баланс форма №1 на 01 січня 2015р., (Додаток №1 до Порядку складання
звітності),

• Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі №7д, № 7м на 01 січня 2011р. (Додаток №27 до Порядку
складання звітності),

• Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі №7д, № 7м на 01 січня 2015р. (Додаток №18 до Порядку
складання звітності),

• Додаток до річних звітів (ув'язка касових та фактичних видатків» за 2011 рік,
• Додаток до річних звітів (ув'язка касових та фактичних видатків» за 2014 рік,
• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходження (форма 4-2) (Додаток №4 до Порядку складання звітності),
• Довідка про стан виконання кошторису по спеціальному фонду за іншими

джерелами власних надходжень за 2010 рік, виданої органами КРУ.

Я заперечую щодо висновку по результатам перевірки недостовірних даних регістрів

бухгалтерського обліку у частині обліку коштів, отриманих від застрахованих осіб

ОДО «Страхова компанія «Мотор-Гарант», кошти застрахованих осіб від

ОДО «Страхова компанія «Мотор-Гарант» відображувались у формі звітності №4.2м та

відповідними довідками про внесення змін до кошторису затверджувались

департаментом охорони здоров'я з наступним пред'явленням до органів казначейського

обслуговування (ГУДКСУ), ні яких зауважень щодо правильності від ДОЗ не було



отримано, тому за результатами попередньої перевірки КРУ у 2011 році відображення

цих коштів продовжувалось по коду 25020200. Це не призводить до порушення вимог

Закону України про бухгалтерський облік, крім того відповідна звітність узгоджувалась

та затверджувалась органами казначейського обслуговування про, що свідчать печатки

та штампи ГУДКСУ.

2. Я заперечую щодо надання інформації по результатам перевірки формування

зведеної інформації та невірним висновкам відносно пункту «Дотримання

порядку, прийому, обліку, використання та списання гуманітарної та благодійної

допомоги» у абзаці щодо отримання благодійної допомоги від благодійного фонду

«Гепатоцентр». КУ «ОІКЛ» ЗОР співпрацює з Благодійним фондом «Гетапоцентр»,

який орендує приміщення за адресою м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 142. Основними

нормативними документами, що регулюють питання, пов'язані з благодійною

діяльністю в лікарні є:

— Закон України від 05.07.2012р. № 5073-УІ «Про благодійну діяльність та благодійні

організації»,

— Постанова КМУ від 17.08.98р. №1295 «Про затвердження порядку розподілу товарів,

отриманих як благодійна допомога та контролю за цільовим розподілом благодійної

допомоги у вигляді представлених послуг або виконаних робіт»,

— Постанова КМУ від 04.08.2000 №1222 «Порядок отримання благодійних

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними

установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,

науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

КУ «ОІКЛ» також інформує, що у рамках економії бюджетних коштів єдиним

можливим засобом забезпечення реалізації надання медичної спеціалізованої

стаціонарної та консультативної допомоги інфекційним хворим - є проведення

закупівлі за рахунок «Благодійного Фонду», який здійснює постачання реактивів,

реагентів, діагностикумів, сироваток, середовищ та тест-систем для проведення

серологічних, імунодефіцитних, бактеріальних, клінічних лабораторних аналізів та

ТОКСН та ПЦР досліджень на підставі дії договорів на користь третьої особи з

проведенням оплати «Постачальнику» та надання надходження у натуральній формі

«Замовнику - Лікарні» (за видом класифікації надходження доходів бюджету - 2502100)

про, що кожний місяць складаються відповідні Довідки (Додатки № 11 до Інструкції про

складання і виконання розпису Державного бюджету України згідно з наказом

Міністерства фінансів України №1220 від 26.11,2012р.) з пред'явленням в департаменті

охорони здоров'я та ГУДКСУ.

Взаємна діяльність між КУ «ОІКЛ» та БФ «Гепатоцентр» заснована на дії договору

про спільну діяльність № б/н від 30 жовтня 2008р з подальшими додатковими угодами

про внесення змін до договору станом на даний час. Згідно до п.2.4. БФ «Гепатоцентр»

здійснює передачу товарів та послуг, придбаних за рахунок коштів фонду по акту



приймання - передачі, але у довідці про перевірку вказаний невірний перелік послуг та

матеріальних цінностей. Загальний обсяг товарів, які отримувались КУ «ОІКЛ»

ЗОР та оплачувались за рахунок коштів БФ «Гепатоцентр» складається виключно

з медикаментів із складу реактивів, тест-систем, реагентів та діагностикумів, які

призначені виключно для лабораторій КДЛ та серологічної лабораторії, але проведення

закупівлі цих медикаментів за кошти загального фонду по кошторису на 2014 рік

неможливо з причини встановлення обмежень на придбання незареєстрованих на сайті

МОЗ- Україні (ЬЦр://\улуу/.то2.̂ оу.иа/ - Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські

засоби та виробів медичного призначення) реактивів за бюджетні кошті та у разі

перевищення вартісних показників відповідно до вимог Кабінету Міністрів України від

13.08.2012 №794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські

засоби і вироби медичного призначення, які придбаються за рахунок коштів державного

та місцевих бюджетів» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.

№ 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного

призначення". При складанні довідки по результатам перевірки не було прийнято

до уваги копії наданих довідок - змін про натуральні надходження до кошторису -

підтвердження оприбуткування товарів, які сплачувались благодійним фондом.

Відповідні довідки - зміни про натуральні надходження до кошторису

затверджувались департаментом охорони здоров'я та надавались в органи

казначейського обслуговування (ГУДКСУ у Запорізький області) для подальшого

формування фінансової звітності. Також були придбані за рахунок БФ «Гепатоцентра»

товари медичного довгострокового використання, призначення яких виключно для

проведення та надання медичної допомоги відповідно до напрямку діяльності КУ

«ОІКЛ»ЗОР. Технологію взаємовідношень можливо відобразити наступною схемою.

• Підписання 3-х стороннього договору на поставку товарів (послуг) між
Замовником (КУ «ОІКЛ» ЗОР), платником (БФ «Гепатецентр») та
постачальником або виконавцем.

• Отримання заявки на реактиви від відділення лікарні (наприклад - рапорт та
заявка бак. лабораторії)

• Після затвердження суми заявки - отримання від постачальника рахунку на
оплату за необхідний товар, послуг.

• Підтвердження отримання товару (послуг) - підписання видаткової накладної
(акти приймання послуг) між замовником (КУ «ОІКЛ» ЗОР) та постачальником
або виконавцем.

• Узгодження з благодійним фондом розміру проведення оплати - формування
листа - прохання на проведення оплати згідно пред'явленого рахунку.

• Проведення оплати благодійним фондом за рахунок благодійних надходжень у
безготівковій формі.

• Складання акту приймання - передачі наданої благодійної допомоги між
замовником (КУ «ОІКЛ» ЗОР), платником (БФ «Гепатецентр»).

• Складання «меморіального ордеру №17 п/п» з послідуючим пред'явленням
довідки про надходження у натуральній формі (Додаток 22 до порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів) з затвердженням у ГУДКСУ.



• Складання довідки про зміни (натуральні надходження) до кошторису на
поточний рік та затвердження у ДОЗ відповідних надходжень та затвердження
зведення показників по спеціальному фонду до кошторису.

При проведенні перевірки були надані копії заявок на реактиви, лист на оплату товару,

рахунок на оплату та накладна на товар, акт приймання - передачі наданої благодійної

допомоги. Але всі ці документи ні як не відображені у довідці про результати

перевірки - що є невірною «однобокою» трактовкою фактів взаємовідношень між

КУ «ОІКЛ»ЗОР та БФ «Гепатоцентр». Крім того у формі звітності - звіт про

надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних

надходжень (форми №4.2) відображуються не тільки благодійна допомога, отримана

від БФ «Гепатоцентра», а також інші благодійні внески та подарунки, такі як

повідомлення авізо від КУ» Обласна станція переливання крові» та оприбутковування

товару по заявам від спонсорів. Тому у «спеціальному» журналі «меморіальний ордер

№17» знаходяться усі документи щодо проведення оприбуткування товарів, які

фактично не сплачувались бюджетними коштами КУ «ОІКЛ» ЗОР, а не тільки товари,

отримані від БФ «Гепатоцентр».

3. Я заперечую щодо вірності висновку відносно пункту «використання

автотранспортних засобів в особистих цілях». У вихідні, святкові та інші неробочі

дні автомобіль, яким користувався головний лікар КУ «ОІКЛ» ЗОР за територію лікарні

не використовувався про, що свідчать документи бухгалтерського обліку - не

виписувались подорожні листи службового легкового автомобіля у вихідні, святкові та

інші неробочі дні. Форма подорожнього листа відповідає вимогам Постанови Кабінету

Міністрів України № 848 від 04.06.2003р. «Про впорядкування використання легкових

автомобілів бюджетними установами та організаціями», та заповнювались відповідно

вимогам Наказу Держкомстату України №74 від 17.02.1998р., а саме до пункту 2.4.

інструкції про порядок застосування подорожнього листа є обов'язковим на звороті

лише виконання обслуговування, без уточнення необхідності заповнення по кожному

пункту призначення у кожній поїздці, тому загальне заповнення у формі «по місту» - є

достатнім для підтвердження доцільності використання легкового автомобіля у

службових цілях.

4. Я заперечую вірність формування зведеної інформації та невірним висновкам

відносно пункту «Капітальний ремонт». Оплата послуг здійснювалась платіжними

дорученнями з відмітками ГУДКСУ «оплачено» а саме:.

• Платіжне доручення № 1 від 11.07.2014 на суму 9000,00 грн,
• Платіжне доручення № 2 від 05.08.2014 на суму 50784,60 грн,
• Платіжне доручення № 3 від 02.09.2014 на суму 36000,00 грн,
• Платіжне доручення № 6 від 23.09.2014 на суму 35718,56 грн,
• Платіжне доручення № 7 від 02.09.2014 на суму 17378,14 грн,
• Платіжне доручення № 8 від 02.09.2014 на суму 13799,52 грн,
• Платіжне доручення № 9 від 23.09.2014 на суму 26373,49 грн,
• Платіжне доручення № 10 від 23.09.2014 на суму 10218,92 грн,

Загальна сума оплат (виконаних робіт) складає 199273,23 грн.



Порядок оплат здійснювався відповідно до наданих актів виконаних робіт та з

урахуванням затримки строків фінансування даних видатків органами казначейства

(ГУДКСУ) з причини несвоєчасного отримання дозволів з головного управління ДКСУ

м. Київ. Для прискорення оплати Адміністрацією КУ «ОІКЛ» ЗОР були направлені

листи до ДОЗ з проханням прискорити оплату відповідних платіжних доручень, (копії

листів надаються). При проведенні перевірки від адміністрації КУ «ОІКЛ» ЗОР було

виключно затребувані тільки акти, які були проплачені, для формування загальної

«картини» вартості капітального ремонту, але ні яких додаткових та корегувальних

актів не вимагались, вони усі знаходились у «спеціальній» папці з іншими

кошторисними та будівельними документами. При складанні довідки про перевірку по

капітальному ремонту розглядались лише наступні акти:

• Акт №1 на суму 59784,60 грн.,
• Акт №2 на суму 67177,66 грн.,
• Акт №3 на суму 36592,41 грн,,
• Акт №4 на суму 35718,56 грн.

На загальну суму 199273,23 грн. До кінця 2014 року при формуванні останніх

документів щодо завершення капітального ремонту покрівлі між КУ «ОІКЛ» ЗОР та

ТОВ «Будівельник» були підписані корегувальні акти № 3/1 від 30 грудня 2014р. на №

4/1 від ЗО грудня 2014р., у яких було проведено корегування обсягу робіт,

запроцентованних відповідно у актах №3 за вересень 2014р. та акту №4 за вересень

2014р. Проведення звірки та узгодження обсягу виконання будівельних робіт по актам

приймання - здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об'єктів

можливо відобразити у наступний таблиці:

1

2

3

4

Найменування

Разборка покрьітий

кровли из

ВОЛОКНИСТЬІХ

асбестоцементньїх

листов

Разборка обрешетки

из досок сплошной

Устройство кровель

двухскатньїх из

металлочерепицьі

Металлочерепица

(комплектная

поставка)

Локальная

смета

8,025

7,64

8,025

834,6

Акт
№1

2,5185

2,398

2,5185

261,92

Акт

№2

3,229

3,0752

2,6685

277,52

Акт №3/1

(корегув.)

0,7295

0,6925

1,429

148,616

Акт

№4/1

(корегув)

1,548

1,4743

1,409

146,54

Разом

8,025

7,64

8,025

834,6



Таким чином ніякого завищення обсягу робіт, зазначених в актах приймання

виконаних будівельних робіт з обсягами передбаченими локальним кошторисом та

дефектним актом не існує. Загальний обсяг робіт за актами рівняються затвердженому

обсягу робіт за локальним кошторисом.

Після отримання довідки про результати перевірки КУ «ОІКЛ» ЗОР було запрошено у

проектної організації, а саме у ТОВ «Будівельник XXX» розрахунок вартості

будівельних робіт на так звані «завищені» обсяги для формування вартісної

характеристики «додаткових робіт» та отримана цифра у розмірі 2256,38 грн. (Дві

тисячі двісті п'ятдесят шість грн. 38коп.) на обсяги:

• «Разборка покрьітий кровли из волокнистих асбестоцементньїх листов» по 100м2
-0,5605,

• «Разборка обрешетки из досок сплошной» по 100м2 - 0,5338,
• «Устройство кровель двухскатньїх из металлочерепиця» по 1т - 1,757,
• «Металлочерепица (комплектная поставка)» по т - 1,575.

КУ «ОІКЛ» ЗОР проводило оплату послуг капітального ремонту покрівлі ТОВ

«Будівельнику XXX» у розмірі 199273,23 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч двісті

сімдесят три грн. 23коп., у т.ч. ПДВ) відповідно до пред'явлених платіжних доручень.

Ні якої «додаткової» оплати у розмірі 2256,38 грн. не проводилось, тому

затвердження за результатами перевірки про «завищення» обсягу виконаних робіт

є необгрунтованим та не відповідає дійсності.

5. Наведені у довідці висновки є надуманими та безпідставними, з якими не можу

погодитись, а саме:

- Проведення авансового платежу підряднику ТОВ «Будівельник XXX» у розмірі

33689,42 грн. - не є дебіторською заборгованістю з урахуванням на наступне:

- У відповідності до п.1) ч. 2. Ст..22 ЦК України : «Збитки є витрати, яких особа

зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа

зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права». Відповідно до

п. 57 договору № 01/09 від 17.12.2014р. Сторонами встановлено строк дії договору до

31.12.2014р. та відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.12.2014р. «строк дії договору

визначено терміном до 31.12.2015р. та до повного виконання сторонами своїх

зобов'язань відповідно до договору».

- Всі передбачені розділом «Предмет договору» роботи виконані підрядником якісно та

у повному обсязі та у строк згідно договору № 01/09 від 17.12.2014р. про, що свідчить

акт виконаних робіт № 22 від 22.12.2014р., підписаний уповноваженими

представниками сторін за договором. У зв'язку з тим, що підрядником належним чином

виконані зобов'язання за договором і збитків КУ «ОІКЛ» ЗОР не зазнала, підстав для

проведення претензійно - позивної роботи не має.



6. Викладене у розділі «Централізовані поставки медикаментів» не відповідає
дійсності, а саме: відповідно до зазначеного у довідці, що у систем переливання
інфузійних розчинів закінчився термін придатності та дані медичні вироби не були
вилучені з обігу, а продовжували використовуватись по відділеннях. У відповідь були
надані- пояснення:

- у відповідності до роз'яснень Державної служби з лікарських засобів у
Запорізькій області граничний термін придатності лікарських засобів та виробів
медичного призначення є останній день поточного місяця, визначений виробником.
Таким чином системи переливання інфузійних розчинів використовуються до кінця
січня 2015 р. Зазначені вироби у перший робочий день (02.02.2015 р.) були поміщені у
карантин згідно вимог наказу МОЗ України №584 від 16.12.2003 р. «Правила зберігання
та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних
закладах». У подальшому адміністрація лікарні належним чином звернулась до
Державної служби з лікарських засобів у Запорізькій області щодо засвідчення спливу
терміну придатності систем переливання інфузійних розчинів та надання можливості
проведення подальшої їх утилізації про, що і зазначено перевіряючою у довідці. Надалі
вищезазначені системи були утилізовані на підставі наказу МОЗ України №349 від
08.07.2004 р. «Про затвердження правил проведення утилізації та знищення неякісних
лікарських засобів».

З огляду на вищенаведене, порушень у використані виробів медичного
призначення (системи переливання інфузійних розчинів), у яких сплив термін
придатності не вбачається.

Станом на 01.02.2015 р. залишок систем, строк придатності яких збіг склав 9152
од. До цієї кількості входять системи, що відображені у звітах старших медичних сестер
відділень, без урахування кількості систем, що були видані на чергові пости у
відділеннях.

Відповідно до наказу МОЗ України №635 від 09.09.2014 р. «Методичні
рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах
охорони здоров'я», який було доведено до відома представникам КУ «ОІКЛ» ЗОР на
конференції 23.01.2015 р., яка була організована відповідно до наказу ДОЗ ЗОДА №1-
Адм від 05.01.2015 р. відбулися зміни у формуванні звітності з обліку лікарських
засобів та виробів медичного призначення. А саме, у звітах старших медичних сестер
відділень враховуються лікарські засобі та вироби медичного призначення, що
знаходяться безпосередньо у старшої медичної сестри та ті, що видані на чергові пости.

Виходячи з вищенаведеного починаючи з 01.02.2015 р. у звітах враховуються
лікарські засобі та вироби медичного призначення відповідно до наказу МОЗ України
№635 від 09.09.2014 р. У зв'язку з цим на момент підготовки систем для утилізації
складає 9426 од. відповідно до акту про знищення №2 від 23.02.2015 р.

7. Підставою для тимчасового закриття ЗО ліжок кишкового відділення
№ 6 була не недозавантеженість відділення, а неможливість подальшої його
експлуатації з причини аварійного стану, що і відображено в п.1 наказу головного
лікаря від 04.07.2014р. № 70 Адм: «закрити кишкове відділення № 6 для дорослих
терміном з 08.07.2014 до закінчення ремонтних робіт».

При закритті відділення № 6 адміністрація не ставила перед собою мету отримати
економічний ефект, тому розрахунки не проводились.

Сприятлива епідситуація у місті дозволяла госпіталізувати усіх інфекційних
хворих, які потребували стаціонарного лікування, до боксованих відділень лікарні з
належними санітарно-гігієничними умовами.



Згідно статистичної звітності, завантаженість боксованих відділень лікарні з
січня по квітень 2014р. склала по відділенню № 1 —48,6% та 62,6%; по відділенню
№ 2 — 48,6%, відділенню № 4 — 48,4%. Відділення мали змогу приймати усіх, хто
потребував лікування.

У травні завантаженість дитячих відділень № 4 и № 7 склала відповідно —
31,7% та 44,7%, у червні— 30,9% та 46,6%.

Тому закриття ЗО ліжок відділення № 6 ні в якому разі не вплинуло на
госпіталізацію хворих, що потребують лікування в інфекційному стаціонарі та на
обсяг і якість медичної допомоги, що надається.

Це підтверджується даними документації приймального відділення (журнал
обліку хворих до стаціонару та відмов від госпіталізації - форма 001/0) та
результатами експертизи історії хвороб, яка проводилася членами комісії обласної
ради.

Режим роботи лікарні не змінювався. Скорочення кількості працівників не
проводилося. Усі співробітники відділення № 6, за їх власним бажанням, були
переведені до інших лікувальних відділень (про, що свідчать їх особисті заяви) з
збереженням графіку роботи, функціональних обов'язків та оплати праці. Жодного
звільнення у зв'язку із закриттям відділення не було.

Тому, умов для виникнення конфліктів інтересів з боку співробітників
відділення №6 не було. Також даних, документально підтверджених про наявність будь
- якого конфлікту у зв'язку із закриттям відділення №6 в лікарні не має.

Посилання на порушення Закону України від 23.02.2014 р. №3772, яким введено
мараторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я - не може бути
застосовано у даному випадку, а саме:

- не йдеться про реорганізацію закладу охорони здоров'я, або його структурних
підрозділів, а саме відділення №6 в наявності у складі лікарні, що підтверджено
штатним розписом. Ліквідація або реорганізація відділення №6 документально не
підтверджена.

Наведені факти вказані в довідці членом групи Лещенко Н.Г.
(представником ДОЗ ЗОДА) вважаю недостовірними, упередженими та
безпідставними.

Член робочої групи по перевірці фінансово -

економічної діяльності КУ «ОІКЛ» ЗОР А ^ ^ ^ ^ - я - Душний


