
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 01.03.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 4-ра

                          

Про  утворення  комісії  для
проведення  внутрішньої
перевірки  процедури  закупівлі
продуктів харчування в закладах
освіти   Воскресенської  селищної
ради  та  цільового  використання
бюджетних коштів 

                          

Відповідно  до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 21 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» у  межах реагування на інформацію, озвучену
депутатом Миколаївської районної ради Печерицею В.В. під час пленарного
засідання IV сесії Воскресенської селищної ради 26.02.2021 р.:   

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Провести  внутрішню перевірку проведення процедури закупівлі
продуктів харчування в закладах освіти  Воскресенської  селищної ради та
цільового використання бюджетних коштів по зазначеній закупівлі.

2. Для  проведення  перевірки  утворити  комісію  селищної  ради  у
наступному складі:

– Юрій  ЯСЬКІВ –  заступник  селищного  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів селищної ради - голова комісії ;

– Наталія КУЧМАНИЧ - спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського
обліку та звітності селищної ради - секретар комісії ;

    члени комісії:



- Наталія  ЧЕРНЕНКО –  начальник  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності – головний бухгалтер селищної ради;

- Галина  КЮРКЧУ  -  спеціаліст-бухгалтер  відділу  бухгалтерського
обліку та звітності селищної ради;

- Ольга  СИВОПЛЯС  –  голова  постійної  комісії  з  питань  соціального
захисту населення, охорони здоровʼя, материнства та дитинства, освіти,
культури, молоді та спорту – депутат селищної ради;

- Юрій ПИЛЬО -  голова постійної комісії  з  питань фінансів, бюджету,
планування,  соціально-економічного  розвитку,  інвестицій,
інфраструктури  та  житлово-комунального  господарства  -–  депутат
селищної ради ;

- Микита МОТОРНИЙ - голова постійної комісії з питань регуляторної
політики,  прав  людини,  законності,  корупції,  депутатської  діяльності,
етики -  депутат селищної ради;

- Ірина  КСЕНЖИК  –  заступник  голови  постійної  комісії  з  питань
земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва, архітектури, раціонального використання земель та екології
– депутат селищної ради;

- Ярослав ШАЛАНИЧ –  начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту селищної ради;

- Тетяна ФЕДИК – бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
селищної ради.

2.  Утвореній  комісії  забезпечити  проведення  внутрішньої  перевірки
цільового  використання  бюджетних  коштів  на  закупівлю  продуктів
харчування в закладах освіти Воскресенської селищної ради у 2020 році та з
початку 2021 року.

3. За підсумками проведеної перевірки інформацію довести до відома
депутатів Воскресенської  селищної ради, депутата Миколаївської районної
ради Печериці В.В. та громадськості. 
 

4.  Начальнику  відділу  загальної  та  організаційної  роботи
Воскресенської  селищної  ради  Інні  ПІДОЙМІ  забезпечити  висвітлення
вищезазначеної  інформації  на  офіційному  сайті  Воскресенської  селищної
ради. 

5.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на
начальника  відділу  загальної  та  організаційної  роботи  Воскресенської
селищної ради Інну ПІДОЙМУ.

Селищний голова Олександр  ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 02 березня 2021 року № 4-ра

«Про утворення комісії для проведення внутрішньої перевірки
процедури закупівлі продуктів харчування в закладах освіти

Воскресенської селищної ради та цільового використання бюджетних
коштів»

Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради   Юрій ЯСЬКІВ 

 
Секретар селищної ради                                                  Тетяна БІЛОЗОР

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради  Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН

Начальник відділу – головний 
бухгалтер селищної ради                                                 Наталія ЧЕРНЕНКО

Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту                                             Ярослав ШАЛАНИЧ
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