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Про звільнення Кривов`яза О.Л. 

 

 

За результатами перевірки ефективності використання приміщень по вул. 

Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці, які знаходяться на балансі КНП «Вінницька 

клінічна багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради (далі – КНП «ВКБЛ» 

ВМР), працівниками департаменту охорони здоров`я міської ради та департаменту 

комунального майна міської ради було встановлено, що з січня по червень 2022 

року включно головним лікарем КНП «ВКБЛ» ВМР Кривов`язом Олександром 

Леонідовичем здійснювалась передача приміщень комунальної власності в 

користування третім особам без укладання договору оренди та без згоди Органу 

управління і Власника комунального майна, що призвело до значних втрат  

фінансових і матеріальних ресурсів в частині недоотримання доходів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади від плати за оренду приміщень 

комунальної власності. 

В порушення підпунктів 4-5, 7 пункту 5 розділу ІІ Контракту від  27.12.2018 р. 

(зі змінами), а також підпункту 4.2. розділу 4, підпункту 5.1.10 пункту 5.1 розділу 

5, підпунктів 6.4.4. і 6.4.5. пункту 6.4. розділу 6 Статуту КНП «ВКБЛ» ВМР, Закону 

України «Про оренду державного і комунального майна», рішення Вінницької 

міської ради від 26.02.2022 року №276 «Про делегування повноважень та функцій 

орендодавця майна комунальної власності Вінницької міської територіальної 

громади», зі змінами до нього, головним лікарем КНП «ВКБЛ» ВМР Кривов’язом 

О.Л. з січня по червень 2022 року включно без укладених договорів оренди 

приміщення комунальної власності передавались в користування ФОП Головенко 

А.Й., ФОП Сідляк О.І., Вінницькому районному архіву Вінницької районної 

державної адміністрації, ВСП Вінницького РВ ДУ «Вінницький обласний 

лабораторний центр контролю та профілактики хвороб» для здійснення 

господарської діяльності. Що підтверджується укладеними договорами про 

відшкодування витрат, відповідно до яких зазначені юридичні особи та фізичні 

особи-підприємці на рахунок підприємства перераховували кошти за 

відшкодування комунальних послуг.  

Також, перевіркою встановлено, що всупереч вимогам підпункту ґ) пункту 3 

частини 1 статті 89 Бюджетного кодексу України кошти бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, які були виділені КНП «ВКБЛ» ВМР на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення надання медичних послуг 



підприємством за програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення, використовувались на оплату спожитих комунальних послуг та 

енергоносіїв третіми особами: АТ «Правекс банк» та Вінницька міжрайонна МСЕК 

(Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи), з якими відсутні 

договори оренди приміщень та договори відшкодування комунальних послуг, що 

призвело до незаконних витрат бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв третіми особами. 

Враховуючи наявність у головного лікаря КНП «ВКБЛ» ВМР Кривов`яза О.Л. 

непогашеного дисциплінарного стягнення у вигляді догани, оголошеної на підставі 

розпорядження міського голови від 17.06.2022 року № 65/р «Про оголошення 

догани Кривов’язу О.Л.», на підставі п.п. 16, 19 розділу IV Контракту від 27.12.2018 

року (зі змінами), п.3 ч.1 ст. 40, п. 1 ст. 147, ст.ст. 147¹, 148, 149 Кодексу законів 

про працю України, керуючись ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

1. Звільнити Кривов`яза Олександра Леонідовича 04 липня 2022 року з посади 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Вінницька клінічна 

багатопрофільна лікарня» Вінницької міської ради у зв’язку із систематичним 

невиконанням без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим 

договором, пункт 3 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, 

підпункт 1 пункт 22 розділу V Контракту від 27.12.2018 р. (зі змінами). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Г.Якубович. 

 

Підстава: доповідна записка директора департаменту 

охорони здоров`я міської ради Шиша О.В., розпорядження 

міського голови від 17.06.2022 року №65/р «Про оголошення 

догани Кривов’язу О.Л.», акт від 01.07.2022 року. 

 

 

 

 

Заступник міського голови      М. ФОРМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент охорони здоров`я 

Козир Лілія Василівна 

Начальник відділу організаційно-методичної роботи 

 

 


