
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 червня 2019 року                              м. Біла Церква                                    № 127 Р 

Про створення тимчасової робочої групи 

для підготовки проекту «Концепція розвитку  

охорони здоров’я в місті Біла Церква» 

  

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Основи законодавства України  про охорону 

здоров’я»,  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанов 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти», від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з 

метою розробки проекту «Концепції розвитку охорони здоров'я  в місті Біла Церква», 

подальших змін в наданні спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги  

населенню міста Біла Церква та прилеглих районів (ОТГ), просимо затвердити склад робочої 

групи у складі: 

1. Створити тимчасову робочу групу у складі: 

 

Гадіяк  

Людмила Василівна   

- голова робочої групи, в.о. начальника управління охорони 

здоров’я Білоцерківської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

- радник  Білоцерківського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (за згодою); 

Бондар  

Анатолій Андрійович 

-т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

пологовий будинок»; 

Борман  

Олена Ігорівна 

- головний спеціаліст відділу господарських відносин та 

роботи з об’єктами нерухомості юридичного управління  

Білоцерківської міської ради; 

Гейло 

Ігор Вікторович 

- голова постійної комісії  Білоцерківської міської ради з 

питань освіти, науки, культури, мови, прав національної 

меншості, міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, 

охорони здоров’я, материнства та дитинства (за згодою); 

Головенко  

Ніна Василівна 

- т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 2»; 
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Двірник  

Оксана Сергіївна 

- начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та 

звітності управління охорони здоров’я Білоцерківської міської 

ради; 

Дідич  

Тетяна Володимирівна 

-т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 3»; 

Кошевич  

Тамара Степанівна 

- голова ради профспілки медичних працівників міста (за 

згодою); 

Крушинський  

Микола Віталійович 

- начальник медичного обліку та статистики управління 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; 

Маменко  

Борис Миколайович 

-т.в.о. начальника комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро»; 

Музиченко  

Галина Миколаївна 

- головний лікар комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2»; 

Надточій  

Іван Іванович 

-т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 4»; 

Поліщук  

Дмитро Андрійович 

- голова постійної комісії Білоцерківської міської ради  питань 

планування соціально-економічного розвитку бюджету та 

фінансів (за згодою); 

Скульська  

Світлана Василівна  

-т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка»; 

Черненко  

Людмила Вікторівна 

- головний лікар комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1»; 

Яковлева  

Ольга Анатоліївна  

- начальник інформаційно-аналітичного відділу управління 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; 

Яценко  

Григорій Миколайович 

-т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня № 1». 

 

2. Робочій групі в термін до 01 жовтня 2019 року  підготувати проект «Концепції 

розвитку охорони здоров'я  в місті Біла Церква». 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                       Г. Дикий  


