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Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області


Розпорядження

від   02 січня  2018 р.               		      		         		                     №	2					
м. Знам’янка

Про створення робочої комісії


	Відповідно до рішень Знам’янської районної ради від 22 грудня 2017 року №363 «Про передачу цілісного майнового комплексу Знам’янської центральної районної лікарні» та Знам’янської міської ради від 22 грудня 2017 року №1256 «Про прийняття цілісного майнового комплексу Знам’янської центральної районної лікарні до комунальної власності міста Знам’янка», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:


1.Створити робочу комісію щодо прийняття цілісного майнового комплексу   Знам’янської центральної районної лікарні та складання штатного розпису КЗ «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка»  у складі:

Голова комісії: Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського голови.

Члени комісії: Говорко Оксана Миколаївна – головний бухгалтер КЗ «Знам’янська міська 
                         лікарня ім..А.В.Лисенка»;
		 Зіньковська Ірина Валентинівна – депутат Знам’янської міської ради, 
		 заступник голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та 
		 соціального захисту населення (за згодою);
		 Лихота Галина Вікторівна – заступник міського голови з питань діяльності
		 виконавчих органів – начальник фінансового управління»
		 Молодченко Дмитро Миколайович – заступник голови Знам’янської 
	             районної ради;
		 Муравський Ігор Борисович – головний лікар Знам’янської центральної 
		 районної лікарні;
		 Попов Петро Миколайович – в.о. головного лікаря КЗ «Знам’янська міська 
		 лікарня ім.. А.В.Лисенка»;
		  Полєжай Людмила Борисівна – заступник головного лікаря КЗ 
		 «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка»;
		  Приходько Віталій Іванович – головний спеціаліст з правових питань 
		 відділу забезпечення діяльності міської ради;
	 	  Тітарєв Олег Борисович – депутат Знам’янської міської ради, секретар 
		  постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
		  населення (за згодою);
		   Таран Олена Сергіївна – юрисконсульт Знам’янської центральної районної 
		   лікарні;
		   Сурдул Михайло Дмитрович – голова Громадської ради при 
		   виконавчому комітеті Знам’янської міської ради сьомого скликання 
		   (за згодою);
		   Федорченко Ірина Миколаївна – головний бухгалтер Знам’янської 
		    центральної районної лікарні;
		    Шевела Юлія Ігорівна – юрисконсульт КЗ «Знам’янська міська лікарня 
		    імені А.В. Лисенка».
2.Зобов’язати робочу комісію:
- в термін до «___» січня 2018 року розробити  штатний розпис КЗ «Знам’янська міська лікарня  імені А.В. Лисенка» для затвердження на засіданні виконавчого комітету Знам’янської міської ради;
-  в термін до «___» січня 2018 року розробити статут КЗ «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» в новій редакції для затвердження на черговій сесії міської ради.
3.Голові комісії Загородній В.Г. призначати роботу комісії в міру  необхідності.
4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Міський голова                                               С.Філіпенко

