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Про сmворення робочоi zрупu з
орzанiзацii зdiйснення конmролю за
dоdернсанняlп вuлrо? законоdавсmво пра
прохоduсеннi працюючtьшч меdоашdiв у
полitоliнiчнолtу вiddiленнi Кам'янко-
Бузькоi IfРЛ

q

Вiдповiдно до ст.ст. 76, 22 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстРацii>>, ст.ст. 14,22 Закону УкраiЪи <<основи законодавства УпрuЙ" 

"|оохорону здоров'л>:

1. Створити робочу групу з органiзацii здiйснення контролю за
додержанням вимог законодавства при проходженнi працюючими медоглядiв уполiклiнiчному вiддiленнi Кам'янка-Бузъкоi IрЛ,u.ur".p дитиiТ склад згiдно з
додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
iнiстрацii М.Мазяра.
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,.Щодаток
до розпорядженшI голови

,], Склад
робочоi групи з органiзацii здiйснення кqнтролю за додержанням вимог

законодавства при проходженнi працюючими мtihоглядiв у полiклiнiчному
вiддiленнi Кам Оянка-Бузькоi ЩРЛ

Засryпник голови
райдержадмiнiстрацiТ М.Т.Мазяр

Мазяр
Михайло Тарасович

Заступник голови райдержадмiнiстрацiiо
голова робочоi групи

Ковальчук
Олександр Андрiйович

Головний лiкар Кам'янка-Бузькоi IРЛ,
заступник голови робочоi групи

Борис
Мар'ян Володимирович

Провiдний спецiалiст вiддi.гry правового
забезпеченнrI, взаемодii з правоохоронними
органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi
роботи, запобiгання та виявлення корупцii
апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ,
секретар робочоi групи

Хома
Ольга Володимирiвна

Начальник вiддiлry економiчного розвиткуi ryризму районноТ державноi
адмiнiстрацii, член робочоi групи

Барила
Людмила AHToHiBHa

Нача-гrьник управлiння фiнансiв Кам'янка-,
БузькоТ райдержадмiнiстрацii, член
робочоi црупи



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноI державноТ
адмiнiстрацii
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ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з органiзацii здiйсненпя контролю за додержанням виМОг
законодавства при проходженнi працюючими медоглядiв у полiклiнiчНОМУ

вiддiленнi Кам'янка-БузькоТ ЩРЛ
1. Загальнi положення

1.1 Робоча група з органiзацii здiйснення контролю за додержанням
вимог законодавства при проходженнi працюючими медоглядiв у
полiклiнiчному вiддiленнi Кам'янка-Бузькоi IРЛ (даrri - робоча група) створена
з метою забезпечення ефективного здiйснення контролю Кам'янка-Бузькоi РДА
за додержаннrIм вимог законодавства при проходженgi працюючими
медоглядiв у полiклiнiчному вiддiленнi Кам'янка-Бузькоi 'I-РЛ у суворiй
вiдповiдностi до вимог законодавства, а також виявлення та запобiгання
можливих порушень у данiй сферi.

t.2. Робоча
райдержадмiнiстр ацiТ,

роботи.
1.3. У своiй дiялъностi робоча група керуеться Конституцiею Украiни,

Законами Украiни
закупiвлi>>, <<Основи

Положенням та iншими законодавчими та

пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, пПро гryблiчнi
законодавства УкраТни про охорону здоров'я>>, цим

нормативними актами, ,що

регуJIюють вiдносини у вiдповiднiй сферi.

група утворюсться розпорядженням
яким затверджуеться персон€tльний склад та

голови
порядок iT

2. OcHoBHi завдання робочоI групи
Основними завданнями робочоi групи е:

- проведеннrI вивчення стану проведеннrI медичних оглядiв полiклiнiчНим
вiддiленням Кам' янка-Бузькоi LРЛ;
- проведення контролю за проведення медичних оглядiв полiклiнiчним
вiддiленням Кам' янка-Бузькоi LЩЛ;
- виявлення та фiксування фактiв порушень при tIроведення медичних оглядiв
полiклiнiчним вiддiленням Кам'янка-Бузькоi I_{РЛ.

3. Склад та порядок роботи робочоi групи
3.1. Склад робочоi групи визначено згiдно з додатком.
З.2. Органiзацiйною формою роботи робочоТ групи с засiдання, в тому

числi виiзнi, якi проводяться по Mipi потреби.



конкретну дату, час та мiсце проведенrrя засiдання визначас голова

робочоi групи або заступник голови робочот црупи, у разi здiйснення ним
обов'язкiв голови.

3.3. ЗасiданIuI робочоi групи вважаеться правомочним, якщо на ньому
присутня бiльшiсть fi членiв.

З.4. Рiшення робочоi групи приймаетъся простою бiльшiстю голОСiВ

uрисутнiх на засiданнi rr членiв. У разi рiвного розподirry голосiв вирiшалЬНИМ е

голос голови робочоi групи або заступника голови робочоТ |рупи, у разi
здiйснення ним обов'язкiв голови.

З.5" Рiшення робочоi групи оформлясться протоколом, який пiдписуютъ
голова i Bci члени робочоi групи.

3.6. Робоча |рупа з метою досягнення основних своiх завдань:
- проводить засiдання в Mipy потреби;
_ витребовус необхiднi документи, викJIикае та заслуховуе на засiданнях

пояснення вiдповiдапьних посадових осiб;
- iнiцiюе проведення перевiрок у сферi проведення медичних оглядiв

полiклiнiчним вiддiленням Кам' янка-Бузькоi I_РЛ органами контролю ;

_ iнiцiюе заlrучення спецiалiстiв необхiдного профiлю з iнших, В Т.Ч.

вищестоящих органiв влади та органiв контрою; +

- у разi виявленнrI ознак кримiна-пьно караних правопорушень iнiцiЮС
повiдомлення про це правоохоронних органiв. :'


