
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від _________________ 2021 р. № ______

Про робочу групу з проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я                         

обласної ради

  Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування                   
в Україні»; частини 3 статті 118 Регламенту Львівської обласної ради                       
VIII скликання, з метою забезпечення належного функціонування та надання 
якісних послуг у закладах охорони здоров’я області:

1.  Створити робочу групу з проведення аналізу фінансово-господарської 
діяльності закладів охорони здоров’я обласної ради у складі згідно з додатком.

2.  Голові робочої групи А. Ярмолі систематично інформувати голову 
обласної ради про результати діяльності робочої групи та до 01.12.2021               
надати висновки на основі проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності 
закладів охорони здоров’я області.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                              Ірина  ГРИМАК



Додаток до розпорядження
голови обласної ради 
від _________________   № ___

Склад робочої групи з проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я 

обласної ради

Голова:
 Ярмола Анна Петрівна – голова постійної комісії з питань охорони 

здоров'я та материнства обласної ради.
Заступник голови:
Непорада Наталія Сергіївна – заступник начальника управління майном 

спільної власності обласної ради. 
Секретар:
Голдун Андрій Богданович – начальник відділу економіки управління 

комунальними закладами управління майном спільної власності обласної ради.
Члени робочої групи:
Васильців Юлія Олегівна – головний спеціаліст відділу договірної роботи 

управління у м. Львові та у Львівській області Західного міжрегіонального 
департаменту Національної служби здоров’я України (за згодою).

Демків Олег Іванович – директор департаменту фінансів Львівської 
облдержадміністрації (за згодою).

Дуда Олег Романович – депутат Львівської обласної ради (за згодою).
Малоїд Олександр Миколайович – начальник управління розвитку, 

планування та організаційно-фінансового забезпечення департаменту охорони 
здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (за згодою).

Оджиковська Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст відділу 
аналізу фінансово-господарської діяльності юридичних осіб обласної власності 
управління майном спільної власності обласної ради (за згодою).

Пукаляк Роман Михайлович – позаштатний радник з питань охорони 
здоров’я Львівської обласної ради (за згодою).

Чемерис Орест Мирославович – директор департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації (за згодою).

Телішевський Богдан Ярославович – начальник відділу контролю у 
соціальній галузі Західного офісу Держаудитслужби (за згодою).

Керуючий справами                                                        Руслан  КАНДИБОР

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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