
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

20.01.2023                                                                                         № 15-р 

 

Про проведення перевірки 

окремих питань діяльності 

обласного комунального  

некомерційного підприємства 

«Черкаська обласна станція переливання 

крові Черкаської обласної ради» 

 

Відповідно до статті 17, 55, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішення обласної ради від 16.12.2016 № 10-18/VII  

«Про управління суб’єктами та об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області» (зі змінами), з метою забезпечення 

контролю за ефективністю використання і збереження майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області: 

 

1. Провести в період із 24 січня 2023 року до 3 лютого 2023 року включно 

перевірку окремих питань діяльності комунального некомерційного 

підприємства «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської 

обласної ради». 

2. Утворити комісію з перевірки окремих питань діяльності комунального 

некомерційного підприємства «Черкаська обласна станція переливання крові 

Черкаської обласної ради» (далі – Комісія, Підприємство) та затвердити її склад 

згідно з додатком. 

3. Комісії здійснити: 

1) перевірку наявності на Підприємстві простроченої дебіторської 

заборгованості за 2021-2022 роки; 

2) перевірку дотримання вимог Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна» при здійсненні орендних відносин на Підприємстві  

за 2021-2022 роки; 

3) перевірку наявності на Підприємстві фактів неправомірного 

користування третіми особами майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської області; 
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4) перевірку відповідності наявної на Підприємстві технічної 

документації на нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області фактичному стану майна;  

5) перевірку переданого Підприємству у господарське відання майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області  

на предмет його збереження та утримання в належному технічному стані; 

6) вивчення питання доцільності проведення капітального ремонту 

нежитлової будівлі «Б-1», «б1», «б2», «б3», «б4», «б5» (віварій, господарський 

корпус) Підприємства. 

4. Комісії за результатами перевірки скласти акт, який подати  

до 10 лютого 2023 року голові обласної ради для розгляду. 

5. Виконуючій обов’язки директора Підприємства Ярмоленко Н.М. 

забезпечити доступ Комісії до майна Підприємства та відповідних документів 

для здійснення перевірки. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова   А. ПІДГОРНИЙ 

 

 
 


