
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 лютого 2020 року                             м. Біла Церква                                    № 24 Р 

Про створення робочої групи для підготовки 

пропозицій щодо організації надання 

невідкладної медичної допомоги в м. Біла Церква 

 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 

Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 19 березня 2018 року № 504, рішення Білоцерківської міської ради від 23 

січня 2020 року № 4894-89-VII «Про деякі питання щодо внесення змін до загальної структури 

і штатної чисельності Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» та враховуючи звернення постійної комісії з питань 

дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання 

корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту Білоцерківської міської ради 

від 31 січня 2020 року, з метою організації надання невідкладної медичної допомоги 

населенню м. Біла Церква, зобов’язую: 

1. Створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо організації надання 

невідкладної медичної допомоги в м. Біла Церква з 01 квітня 2020 року та вирішення трудових 

питань з працівниками відділення невідкладної медичної допомоги комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№ 1» (далі – Робоча група) та затвердити її склад згідно додатку. 

2. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням 

її голови, а за його відсутності – заступника голови робочої групи. Засідання Робочої групи 

веде її голова, а за його відсутності – заступник голови робочої групи. 

3. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини від складу її членів. 

4. Рішення Робочої групи оформлюються протоколом, який підписується головою 

засідання та секретарем, і мають рекомендаційний характер. 

5. Порядок денний, місце проведення і час початку засідань Робочої групи 

визначається головою, а за його відсутності – заступником голови робочої групи. Підготовку 

матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи та організацію проведення засідання 

Робочої групи забезпечує її секретар. 

6. За результатами роботи Робочій групі надати свої пропозиції міському голові у 

термін до 12 лютого 2020 року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 06.02. 2020 року № 24 Р 

 

СКЛАД 

робочої групи для підготовки пропозицій щодо організації надання невідкладної медичної 

допомоги в м. Біла Церква з 01 квітня 2020 року та вирішення трудових питань з 

працівниками відділення невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» 

 

Новогребельська 

Інна Володимирівна  

 

– голова робочої групи, заступник міського 

голови; 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

– заступник голови робочої групи, радник 

міського голови; 

Гадіяк 

Людмила Василівна 

 

– секретар робочої групи, в.о. начальника 

управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

Музиченко 

Галина Миколаївна  

 

 

 

– головний лікар комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2»; 

Пастушенко 

Ірина Михайлівна 

 

– завідувач відділення невідкладної медичної 

допомоги комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1»; 

 

Черненко 

Людмила Вікторівна 

 

 

– головний лікар комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1»; 

 

Яценко 

Григорій Миколайович 

 

– головний лікар комунального некомерційного 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня № 1». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 

 


