
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 26 липня 2018 року Миколаїв № 132-р 

 
 

 

Про створення робочої групи з 

перевірки окремих питань 

діяльності Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи 

 

Відповідно до статті 17, частини сьомої статті 55 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.1. Статуту Миколаївської 

обласної комунальної комплексної  дитячо-юнацької спортивної школи, 

затвердженого рішенням обласної ради від 25 листопада 2011 року  № 19: 

 

1. Створити робочу групу з перевірки окремих питань діяльності 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи (далі – робоча група) у такому складі: 

 

Голова робочої групи: 

 

Чорний  

Сергій Віталійович  

- 

 

депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім'ї та молоді, спорту 

 

Члени робочої групи:   

   

Корсак 

Оксана Григорівна 

- радник голови обласної ради відділу з питань 

забезпечення діяльності керівництва обласної 

ради та міжнародних відносин виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Данильченко 

Віктор Григорович 

 

- начальник відділу аналітичного забезпечення, 

аудиту, контролю та аналізу бюджетних 

програм виконавчого апарату обласної ради 

представник управління -  (за узгодженням). 
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Південного офісу 

Держаудитслужби в 

Миколаївській області 

 

 

2. Робочій групі у строк з 01.08.2018 до 31.08.2018 провести перевірку 

окремих питань діяльності Миколаївської обласної комунальної комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи за 2015-2017 роки та завершений звітний 

період 2018 року. 

 

3. Голові робочої групи визначити перелік питань перевірки, 

розподіливши їх між членами робочої групи, узагальнити результати перевірки 

та надати узагальнену інформацію голові обласної ради до 07.09.2018. 

 

 4. Директору Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи (В. Титаренку) під час проведення перевірки 

забезпечити: повний та безперешкодний доступ до документів та інформації, 

необхідних для виконання завдань перевірки; можливість отримання завірених 

копій необхідних документів, витягів із них; надання усних та письмових 

пояснень працівників закладу з питань, що виникають у ході перевірки; повний 

та безперешкодний доступ до приміщень, складів, транспортних засобів тощо; 

проведення інвентаризації, оглядів, обстежень, контрольних обмірів, 

перерахунків, зняття залишків матеріальних цінностей та інше. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.МОСКАЛЕНКО  


