
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 22 грудня 2020 року                                  м. Біла Церква                                       № 270 Р 

 

Про створення робочої групи з перевірки стану 

енергозабезпечення закладів охорони здоров’я на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 

виконання листа Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності 

Київської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2020 року № 01-10/1907 та листа 

Управління Держенергонагляду у Київській області від 10 грудня 2020 року № 8/23/1137-20 з 

метою перевірки наявності та технічного стану резервних джерел електричного живлення 

закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, технічного стану 

об’єктів теплозабезпечення та надійності функціонування електричних мереж медичних закладів 

на території Білоцерківської міської територіальної громади, зобов’язую: 

 

1. Створити робочу групу  у складі згідно з додатком.  

 

2. Голові робочої групи: 

2.1. Визначити перелік медичних закладів на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, що підлягають перевірці та скласти графік її здійснення; 

2.2. Забезпечити та організувати роботу робочої групи з перевірки наявності та технічного 

стану резервних джерел електричного живлення закладів охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з COVID-19, технічного стану об’єктів теплозабезпечення та надійності 

функціонування електричних мереж медичних закладів на території Білоцерківської міської 

територіальної громади; 

2.3. В термін до 28 грудня 2020 року інформацію щодо результатів перевірки надати до 

Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної 

державної адміністрації відповідно до листа від 09 грудня 2020 року № 01-10/1907 та Управління 

Держенергонагляду у Київській області відповідно до листа від 10 грудня 2020 року             

№ 8/23/1137-20. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

  



Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 22. 12. 2020 року № 270 Р 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з перевірки стану енергозабезпечення закладів охорони здоров’я  

на території білоцерківської міської територіальної громади 

 

Кух 

Юрій Михайлович 

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

здоров’я  Білоцерківської міської ради . 

 

Члени робочої групи: 

 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Микитюк 

Юрій Валерійович 

- інженер з експлуатаційної діяльності 1 категорії  Білоцерківського 

відділення АТ «Київоблгаз» (за згодою); 

 

Миколенко 

Микола Віталійович 

- начальник виробничо-технічного відділу  комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа»; 

 

Овчинніков  

Віталій Миколайович 

- державний інспектор з енергетичного нагляду Управління 

Держенергонагляду у Київській області (за згодою); 

 

Тараненко 

Євген Миколайович 

 

- начальник південного регіону високовольтних мереж ПАТ «ДТЕК 

Київські регіональні електромережі» (за згодою); 

Титаренко 

Роман Борисович 

- державний інспектор з енергетичного нагляду Управління 

Держенергонагляду у Київській області (за згодою). 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                              Анна ОЛІЙНИК 

  

 


