
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

12.03.2021 м. Полтава № 54 

 

Про створення робочої групи з вивчення  

фінансового стану та організації діяльності  

ПОКП «Полтавафарм» 

 

Керуючись пунктами 2, 5 частини 6, частиною 7 статті 55, частиною 6 

статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном від 22 лютого 2021 року з метою вивчення фінансового 

стану, організації діяльності та напрацювання шляхів виходу ПОКП 

«Полтавафарм» з кризового стану: 

 

1. Створити робочу групу з вивчення фінансового стану, організації 

діяльності та напрацювання шляхів виходу ПОКП «Полтавафарм» з кризового 

стану (далі ‒ робоча група) у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

перший заступник голови обласної ради 

Члени робочої групи: 

Босенко  

Лариса Василівна 

 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном (за згодою) 

 

Кудацький 

Олександр Миколайович 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

(за згодою) 

 

Копотун 

Костянтин Іванович 

депутат обласної ради, секретар постійної 

комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту 

та зв’язку (за згодою) 
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Савченко 

Сергій Петрович 

 

депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань паливно-

енергетичного комплексу та використання 

надр (за згодою) 

 

Пантюх 

Валерія Юріївна 

 

депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування (за 

згодою) 

 

Середа 

Максим Володимирович 

депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (за згодою) 

 

Величко 

Ольга Володимирівна 

 

депутат обласної ради, секретар постійної 

комісії обласної ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення 

(за згодою) 

 

Гранчак 

Наталія Степанівна 

 

депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення (за згодою) 

 

Сагайдачний 

Сергій Тимофійович 

 

начальник управління майном обласної ради  

 

Лисак 

Віктор Петрович 

директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

Павлусенко 

Оксана Іванівна 

виконувач обов’язків директора 

Полтавського обласного комунального 

підприємства «Полтавафарм». 

 

 

2. Організацію діяльності робочої групи покласти на голову робочої 

групи О. Лемешка. 

3. Робочій групі інформувати про підсумки роботи голову Полтавської 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за головою 

Полтавської обласної ради. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови, 

перший заступник голови             О. ЛЕМЕШКО 


