Д

еякий час тому головний лікар Державного закладу
“Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль” ДТГО
“Львівська залізниця” Олег Біленький був звільнений
із роботи гендиректором Укрзалізниці за невиконання умов
контракту. Олег Йосипович Біленький категорично не погодився зі своїм звільненням і... “відкопав сокиру війни”. До
обставин та причин звільнення Олега Біленького ми повернемося у цьому тексті трохи згодом.
Нещодавно під управління валося оплати праці та діяльності
Львівської залізниці прийшла відділення платних послуг лікарні,
група пікетувальників, що частко- виконання своїх обов’язків окрево складалася з працівників ДЗ мими працівниками, проходжен“Відділкова клінічна лікарня стан- ня інтернатури зі стоматології у
ції Тернопіль” та групи осіб, що не поліклінічному відділенні тощо.
мали до залізниці жодного стосун- Із цією метою начальник залізку і називали себе громадськими ниці дав вказівку від 23.06.2014
активістами. Пікетувальники, як №Н-04/217в “Про продовження
могли, висловлювали свою під- терміну ревізії фінансово-госпотримку колишньому головному лі- дарської діяльності Державного
кареві медичного закладу Олегові закладу “Відділкова клінічна
Біленькому.
Зрозуміло,
що
натхненником цієї акції протесту
був сам Олег Біленький, який теж
прийшов під управління залізниці.
Мітингувальників запросили
досередини і дали можливість
висловити усі претензії у режимі лікарня
станції
обміну думками за круглим сто- Тернопіль”.
лом. Схоже, що спокійна розмова
Як мав би
не входила до планів протесту- вчинити керівник
вальників. “Збадьорити” ситуацію відомчого медичспробувала “штурмова” група ного закладу, якомітингувальників, що вдалася до му нема що прирізких рухів та гучних вигуків у ховувати? Звісно,
холі управління залізниці. Проте надати посадовим
цей вибух емоцій тривав недовго. особам для переЗабракло натхнення.
вірки усі необхідні
До речі, коли журналісти за- документи (згідно
питали у працівників медзакладу, з п. 4 наказу УЗ від
що стояли під управлінням за- 03.02.2012 №39-Ц
лізниці з акуратними плакатами, і п. 16.2 Інструкції
чи знають вони, що стало причи- про
проведенною звільнення головного лікаря ня
контрольних
Тернопільської відділкової лікарні, заходів фінансоу відповідь здебільшого почули: во-господарської
“Його звільнили незаконно... за діяльності підприневиконання вимог контракту...”, ємств, організацій
або “Я конкретно у цю справу не залізничного трансвникаю...”, чи, наприклад, “За портту України) і
недотримання якихось там пра- цим прискорити її
вил...” То за що ж звільнили О. проведення. Але
Біленького?! Газета спробувала головний
лікар
з’ясувати це, спираючись на фа- Олег
Біленький
хові коментарі та факти.
чомусь почав чиниУпродовж
червня-вересня ти ревізорам різні
цього року за вказівкою начальника залізниці від 06.06.2014 №280/
Н відбувається ревізія окремих
питань фінансово-господарської
діяльності усіх залізничних медич- перешкоди у проведенні ревізії,
них закладів. Приводом для пере- відмовився від надання докуменвірки стала історія з кримінальним тів для перевірки, про що офіційно
продовженням у Чернівцях, ідею повідомив листом старшого ревіякої дуже давно описав Микола зора служби контролю і внутрішГоголь у своєму творі “Мертві нього аудиту Львівської залізниці
душі”. Під час перевірки у вуз- Л. Слободяну, а згодом і члена
ловій лікарні станції Чернівці вия- комісії – заступника головного
вилося, що колишній бухгалтер із бухгалтера ДЗ “Відділкова лікарня
розрахунків із працівниками мед- станції Рівне” О. Федорець, скерозакладу нараховувала зарплату вану на перевірку розпорядженв обсягах, які перевищували ре- ням медичної служби.
альні потреби. Вона віртуально
Дії головного лікаря, а також
збільшила трудовий колектив результати перевірки окремих
лікарні, додавши до нього неісну- питань фінансово-господарської
ючих працівників, яким справно діяльності медзакладу, викланараховувала зарплату і згодом дені в акті ревізії, дали підстави
отримувала ці кошти готівкою. для висновку про невиконання
Таким чином за рік “мертві душі” ним умов контракту. Відтак насукупно “заробили” понад 300 тис. казом генерального директора
гривень. Коли цей факт виплив Укрзалізниці за невиконання умов
на поверхню, і його почали роз- контракту, яке полягає у незабезслідувати у межах кримінального печенні виконання у встановлені
провадження, тоді власне було строки законних вимог суб’єктів
вирішено перевірити інші заліз- внутрішнього фінансового контроничні лікарні, щоб переконатися, лю, контракт із головним лікарем
що там нема подібних правопо- ДЗ “Відділкова клінічна лікарня
рушень. Під час ревізії у червні станції Тернопіль” припинений,
2014 року у Тернопільській лікар- 24.07.2014 року Біленький О. Й.
ні працівники служби контролю звільнений з роботи на підставах,
та внутрішнього аудиту залізниці передбачених контрактом. Чому
виявили факти, що потребували Олег Йосипович відмовився викододаткової перевірки. Це стосу- нувати розпорядження керівниц-

тва залізниці? Очевидно, у нього
були на це якісь причини, про які
він не говорить уголос.
Натомість Олег Біленький
переконав мітингувальників, що
його звільнення є незаконним і не
стосується невиконання умов контракту, а стало результатом тиску
на керівника лікарні з метою вплинути на рішення щодо подальшої
долі невеликої земельної ділянки
поблизу лікувального закладу.
Що стосується питання земельної ділянки орієнтовною
площею 246 кв. м, розташованої
поблизу Тернопільської лікарні, то
воно, так виглядає, послужило в
цій історії офіційним “громадським
прикриттям” для справжніх мотивів
інформаційної кампанії на захист

Кабінет Міністрів України прийняв
відповідну постанову, тож до завершення процесу формування
акціонерного товариства будь-які
дії, пов’язані з майном чи земельними ділянками, заборонені.
Аби розставити усі крапки над
“і” у справі звільнення О. Біленького
з роботи, газета звернулася за коментарями до фахівців.
За словами начальника служби кадрової і соціальної політики
Львівської залізниці Лева Борщака,
контракт №24 між головним лікарем відділкової клінічної лікарні у
Тернополі та генеральним директором Укрзалізниці був підписаний 1 жовтня 2013 року строком
на рік. На підставі викладеного
вище встановлено, що Біленький

ÀÌÁ²Ö²¯ ÏÐÎÒÈ ËÎÃ²ÊÈ,

О. Й. своїми діями
не виконав умови
контракту, про що
свідчить доповідна
керівництва служби
контролю та внутрішнього аудиту
про недопущення
працівників служби до проведення
перевірки, тому генеральний директор мав достатньо
підстав припинити
дію контракту і наказом від 23 липня
2014 року звільнив
О. Біленького з роботи.
Із цим рішенням О. Біленький
категорично
не
погодився, “підганяючи” під свою
позицію законну
базу, зокрема ст.
31 Закону України
“Про внесення змін
до Закону України

àáî Õðîí³êà “ë³êàðíÿíîãî” êîíôë³êòó
приватних інтересів О. Біленького.
Оскільки з’ясувалося, що основні
претензії з цього приводу активісти мають не до залізниці, а до тернопільського муніципалітету. Тим
більше, що, згідно зі Статутом, ДЗ
“Відділкова клінічна лікарня станції Тернопіль”, заклад заснований
на державній власності, належить
до сфери управління Міністерства
інфраструктури України, підпорядкований Укрзалізниці і лише
в порядку координації діяльності
– ДТГО “Львівська залізниця”.
Тому проводити будь-які дії з
майном закладу може лише землекористувач, тобто лікарня, із
дозволу уповноваженого органу
управління майном – Міністерства
інфраструктури. При цьому залізниця самостійно не приймає
жодних рішень щодо майна, яке
перебуває на балансі лікарні, і
землі, якою користується лікарня.
Залізниця лише контролює ефективне використання та зберігання
закріпленого за закладом майна.
Крім того, навіть за великого бажання зробити це сьогодні неможливо, оскільки, як відомо, вступив
у дію закон “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”,

“Про Державний бюджет України
та 2014 рік” від 31 липня 2014 року
№1622-VII, за якою “перевірки
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців
контролюючими органами (крім
Державної фіскальної служби
України) здійснюються протягом
серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів
України або за заявкою суб’єкта
господарювання щодо його перевірки”.
– Станом на 20 серпня цього
року триває підготовка необхідних
документів до розгляду справи,
що призначена Тернопільським
міжрайонним судом за позовом
О. Біленького, колишнього головного лікаря відділкової клінічної лікарні станції Тернопіль, до
Укрзалізниці, а також Міністерства
інфраструктури та Львівської залізниці як до третьої особи, – розповідає перший заступник начальника юридичної служби залізниці
Оксана Шевчишин. – О. Біленький
переконаний, що проводити будьяку перевірку в медзакладі на
законних підставах контролюючі
органи можуть не швидше, ніж із 1
січня 2015 року. При цьому варто
зауважити, що жоден документ не

забороняє здійснення внутрішнього аудиту у відомчому медзакладі,
який власне і проводила залізниця відповідно до порядку, встановленого Укрзалізницею, умов
контракту з О. Біленьким, статуту
держзакладу та розпоряджень
(наказів, вказівок) начальника залізниці. У підсумку маємо таке:
О. Біленький не заперечує, що
чинив перешкоди у проведенні
ревізії, однак не надає жодних
доказів того, що дії залізниці чи
осіб, уповноважених проводити
позапланову документальну перевірку окремих питань фінансовогосподарської діяльності відділкової лікарні станції Тернопіль, були
незаконними.
На дозвіллі колишній головний
лікар Тернопільської лікарні розпочав активну громадську діяльність і вже у статусі заступника
голови “громадської організації із
боротьби з корупцією і злочинністю” почав “курувати” залізничний
медичний заклад нібито від імені
громадськості.
Як страшний сон згадують інцидент, що трапився нещодавно
в кабінеті адміністрації лікарні,
старші ревізори служби контролю і внутрішнього аудиту Ліана
Слободяна та Марія Блаженко.
– Виконувач обов’язків головного лікаря та головний бухгалтер
надали нам необхідні документи
для завершення перевірки, проте
попрацювати з ними не вдалося.
До кабінету увійшла група молодих
людей на чолі з уже звільненим на
цей час О. Біленьким, – розповідає
Ліана Слободяна. – Він підійшов до
столу і почав забирати документи,
тим часом хтось увімкнув електродриль і заходився замінювати
замок у дверях. Усе супроводжувалося галасом, на нашу адресу
лунали звинувачення у порушенні
закону, а один молодик, який вирізнявся особливою активністю,
допитувався, хто ми за національністю, вдавався до особистих образ і радив забиратися звідси.
– За час роботи на залізниці
таке у моїй практиці трапилося
вперше, – продовжує розповідь
Марія Блаженко. – Ми не реагували
на погрози, пояснили, що виконуємо свої професійні обов’язки і не
залишимо кабінет без письмового
свідчення про заборону проведення ревізії. На це пан Біленький відповів, що викликає міліціонерів, які
складуть протокол про наші нібито
протиправні дії. Людей у міліцейській формі довелося чекати більше
години. Двоє чоловіків не вважали
за потрібне пред’явити службові
посвідчення, натомість на основі
заяв О. Біленького влаштували
допит із вимогою писати якісь пояснення. Проте ми наголосили, що
відповідатимемо на питання лише
у випадку офіційного оформлення
протоколу. Як з’ясувалося, правоохоронці не збиралися складати
протокол.
За словами юристів, незважаючи на те, що правомірність свого звільнення О. Біленький нині
оскаржує в суді, станом на цей
момент зі залізницею та медичним закладом його не пов’язують
жодні офіційні стосунки. Тож на
яких підставах колишній головний лікар та група сторонніх
осіб заходять на територію медзакладу і перешкоджають його
нормальній роботі, залишається
незрозумілим.
(Закінчення на 6 стор.)
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