
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И   О Б Л А С Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

02.04.2020   м. Дніпро   № Р-240/0/3-20 

 

⌐                         ¬      

Про утворення робочої  

групи з питань забезпечення  

моніторингу та оцінки  

електрозабезпечення медичних  

закладів Дніпропетровської області 

 

 

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

захист населення від інфекційних хвороб” та постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (зі змінами), з метою забезпечення стабільного та безперебійного 

постачання електричної енергії медичним закладам області: 

 

1. Утворити робочу групу з питань забезпечення моніторингу та оцінки 

електрозабезпечення медичних закладів Дніпропетровської області у складі 

згідно з додатком. 

 

2. Зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським 

головам та головам об’єднаних територіальних громад надавати підтримку 

робочій групі в питаннях здійснення моніторингу електрозабезпечення 

медичних закладів на території Дніпропетровської області. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління  паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 

облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації 

Москаленка О.О. 

 

 

Голова облдержадміністрації                       Олександр БОНДАРЕНКО 
 



Додаток  
до розпорядження 
голови облдержадміністрації 
02.04.2020 № Р-240/0/3-20 
 

 
СКЛАД 

робочої групи з питань забезпечення моніторингу та оцінки 
електрозабезпечення медичних закладів Дніпропетровської області 

 

МОСКАЛЕНКО 
Олександр Олександрович 
 

заступник голови облдержадміністрації,  
голова робочої групи 
 

КИРПИЧОВ 
Едуард Олексійович 
 

начальник управління паливно-
енергетичного комплексу та 
енергозбереження облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи  
 

ДРОЗД  
Микола Петрович 
 

заступник директора технічного з 
високовольтних мереж приватного 
акціонерного товариства “Підприємство  
з експлуатації електричних мереж 
“Центральна енергетична компанія” 
(за згодою) 
 

КУЛИК  
Вікторія Вікторівна 

заступник директора департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
 

ЛІННИК  
Лідія Олексіївна 

начальник відділу моніторингу та 
планування перевірок – старший державний 
інспектор з енергетичного нагляду  
Управління Державної інспекції 
енергетичного нагляду України в 
Дніпропетровській області (за згодою) 
 

МОТОРІН 
Роман Русланович 
 

заступник начальника служби 
електропостачання структурного підрозділу 
“Служба електропостачання” Регіональної 
філії “Придніпровська залізниця” 
акціонерного товариства “Укрзалізниця” 
(за згодою) 
 

ЧЕРКАШИН 
Дмитро Миколайович 

керівник технічного департаменту 
акціонерного товариства “ДТЕК 
“Дніпровські електромережі” (за згодою) 
 

 
Начальник управління паливно- 
енергетичного комплексу та  
енергозбереження облдержадміністрації                      Едуард КИРПИЧОВ 


