
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 червня 2021 року 

 

Про створення тимчасової контрольної 

депутатської комісії з перевірки 

організації медичного обслуговування в 

КП «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради 

 

З метою забезпечення належного рівня надання вторинної медичної 

допомоги населенню Лубенської територіальної громади, враховуючи 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства від 15.04.2021р., керуючись ст. 20 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , ст. 30 Регламенту Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області восьмого скликання затвердженого 

рішенням Лубенської міської ради від 17 грудня 2020 року, 
 

міська рада вирішила : 

1. Створити тимчасову контрольну депутатську комісію з перевірки організації 

медичного обслуговування в КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради у складі: 

Голова комісії: 

Легенчук Олександр Миколайович – депутат міської ради. 

Секретар комісії: 

Савка Аліна Олегівна – депутат міської ради; 

Члени комісії: 

Комарова Маргарита Феліксівна - секретар міської ради; 

Палига Юрій Вікторович – депутат міської ради; 

Діхтярь Юлія Анатоліївна – депутат міської ради; 

Крамаренко Віталій Володимирович – депутат міської ради; 

Бондаренко Володимир Анатолійович – депутат міської ради; 

Подфедько Ірина Павлівна – депутат міської ради; 

Грицун Наталія Борисівна – депутат міської ради; 

      Чернобривець Артем Борисович – депутат міської ради. 

2. Комісії провести перевірку: 

-  кадрового забезпечення  КП «ЛЛІЛ» ЛМР; 

-  фінансового забезпечення потреб лікарні; 

-  цільового використання бюджетних коштів (в тому числі коштів НСЗУ); 



- звернень, скарг жителів громади (як медичних працівників, так і пацієнтів 

медичної установи). 

 3. За результатами перевірки скласти акт та поінформувати про результати 

роботи комісії на черговій сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну депутатську  комісію 

з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                   Олександр ГРИЦАЄНКО

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      

Секретар  міської ради                      М.Ф.Комарова   

  

Заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради        

 

  І.В.Харченко 

  

Голова постійної депутатської 

комісії з питань охорони 

здоров’я, материнства та 

дитинства 

 

  Ю.В.Палига 

  

Головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого комітету  

  

  М.О.Євтушевський                                                             

Начальник організаційного 

відділу виконавчого комітету  
  Н. М. Уварова 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ківа В.В. 

0669643840 

 

 

    
 


