
ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № З
ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від “ЗІ” січня 2022 року
Головуючий: Бандурко В.О.
Секретар: Ніколашина Л.О.

Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: (за окремим списком)

Про запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
недостатнім забезпеченням резервними джерелами електроенергії 

закладів охорони здоров’я Черкаського району

СЛУХАЛИ:
Бердника Ю.О. -  начальника відділу цивільного захисту Черкаської 

районної державної адміністрації, який повідомив, що за інформацією 
Савенка Ю. П. - начальника Управління охорони здоров’я Черкаської 
обласної державної адміністрації, на сьогодні усі заклади охорони здоров’я 
області, які мають відділення інтенсивної терапії або здійснюють лікування 
госпіталізованих хворих, забезпеченні автономними джерелами 
електропостачання різної потужності.

На виконання вимог пункту 2 рішень протоколів засідання обласного 
оперативного штабу з координації робіт від 12.11.2021 № 7, від 15.11.2021 
№ 8, від 16.11.2021 № 9, від 17.11.2021 № 10 щодо своєчасної підготовки 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо- 
зимовий період 2021-2022 років стосовно підготовки та подання пропозицій 
до Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації про 
потребу в коштах на придбання джерел резервного живлення більшої 
потужності для закладів охорони здоров’я, Управлінням охорони здоров’я 
Черкаської обласної державної адміністрації було проведено опитування 
закладів охорони здоров’я щодо їх потреби в придбанні додаткових 
дизельних генераторів більшої потужності для покращення забезпечення 
лікарень в енергопостачанні (у разі збільшення числа пацієнтів, лікування 
яких потребує використання різноманітних електричних приладів), під час 
виникнення надзвичайної ситуації. Виявили бажання у придбані додаткових 
генераторів заклади охорони здоров’я Черкаського району:'



2

КНП „Смілянська міська лікарня“ Смілянської міської ради 1 шт. 
потужністю 400 кВт, вартістю 2,6 млн. грн., ПКД - 100 тис. грн.;

КНП „Смілянська багатопрофільна лікарня ім. Софії Бобринської“ 
Балаклеївської сільської ради 1 шт. потужністю 112 кВт, вартістю 600 тис. грн;

КНП „Кам’янська багатопрофільна лікарня“ Кам’янської міської ради 
1 шт. потужністю 100 кВт, вартістю 490 тис. грн, ПКД - 50 тис. грн;

КНП „Канівська багатопрофільна лікарня“ Канівської міської ради 1 шт. 
потужністю 200 кВт, вартістю 1,5 млн. грн, ПКД - 200 тис. грн;

КНП „Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня“ Корсунь- 
Шевченківської міської ради 1 шт. потужність 152 кВт, вартістю 1,2 млн. грн, 
ПКД - 600 тис. грн;

КНП „Черкаська центральна районна лікарня“ Червонослобідської 
сільської ради 2 шт. потужністю 120 кВт, вартістю 940 тис. грн, ПКД - 870 тис. 
грн, потужністю 68 кВт - 690 тис. грн.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію доповідача до відома.
2. Рекомендувати міським та сільським головам територіальних громад: 
розглянути порушене питання на місцевих комісіях з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
передбачити кошти на придбання, монтаж резервних джерел 

електропостачання для закладів охорони здоров’я, в першу чергу тих, що мають 
відділення інтенсивної терапії або здійснюють лікування госпіталізованих 
хворих. ,

3. Контроль за виконанням рішення покласти^йа заступника голови
Черкаської районної державної адміністрації Солощенка Б.М. та відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури та спорту Чержйської районної державної 
адміністрації. / /  х

Голова райдержадміністраціь/ /> / У /
голова комісії \  /у ]  /  Валерія БАНДУРКО

Секретар комісії Лариса НІКОЛАШИНА


