
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 107 

 

Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради 

«Про внесення змін до складу комісії з питань евакуації 

населення Білоцерківської міської територіальної громади» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 22 лютого 2022 року № 92, 

відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

організованого проведення евакуації населення та майна Білоцерківської міської 

територіальної громади Білоцерківського району Київської області із зони можливих аварій, 

катастроф, стихійних лих і в особливий період, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Схвалити проєкт рішення Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до складу 

комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської територіальної громади». 

2. Винести на розгляд сесії Білоцерківської міської ради проєкт рішення «Про внесення 

змін до складу комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської територіальної 

громади». 

3. Доповідачем проєкту рішення Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до 

складу комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської територіальної громади» 

визначити начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради.    

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради забезпечити підготовку відповідних документів та надання їх до 

організаційного відділу Білоцерківської міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом  обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 



                                                                                                        ПРОЄКТ 

                                                                                                    Виконавчий комітет 

                                                                                              Білоцерківської міської ради 

                                                                                                    Київської області                                                                                              

 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до складу комісії  

з питань евакуації населення Білоцерківської  

міської територіальної громади 

 

 

         Розглянувши рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від «___» 

лютого 2022 року, відповідно статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 25, Порядку проведення евакуації в разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2013 року № 841 з метою організованого проведення евакуації 

населення та майна Білоцерківської міської територіальної громади Білоцерківського району 

Київської області із зони можливих аварій, катастроф, стихійних лих і в особливий період, 

міська рада вирішила: 

 

        1. Внести зміни в  додаток 2 до рішення міської ради від 29 квітня 2021 року № 570-12-

VIII «Про утворення комісії з питань евакуації населення Білоцерківської міської 

територіальної громади» виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, 

культури, мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики.            

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                   Додаток   

                                                                                                   до рішення міської ради 

                                                                                                   від ___ _________ 2022 року  

                                                                                                   № ___________   

СКЛАД 

   комісії з питань евакуації населення 

Білоцерківської міської територіальної громади 

   

Морський Василь Петрович - голова комісії, заступник міського голови.  

 

Копишинський Олексій Миколайович - заступник голови комісії, начальник управління 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради.  

 

Перехрестенко Олег Вікторович - секретар комісії, заступник начальника управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради.  
 

Група  обліку  евакуації  населення  та  інформації 

Степура Богдан Сергійович - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців  

Білоцерківської міської ради - начальник групи   обліку  евакуації  населення  та  інформації.     

Група транспортного  забезпечення 

Шевченко Олена Сергіївна - начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради - начальник групи транспортного забезпечення. 

 

Група організації розміщення евакуйованого населення в безпечному районі 

Ярмак В’ячеслав Миколайович - начальник відділу загальної середньої освіти управління 

освіти і науки Білоцерківської міської ради - начальник групи організації розміщення 

евакуйованого населення в безпечних місцях. 

 

Група  охорони  публічного порядку  і  безпеки дорожнього  руху 

Гангур Іван Васильович - заступник директора комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради  «Муніципальна варта» – начальник групи охорони публічного 

порядку і безпечного дорожнього руху; 

 

Світовий Олександр Валерійович  - заступник командира батальйону патрульної поліції у 

м. Біла Церква управління ПП у Київській області Департаменту ПП України - помічник 

начальника групи    охорони  публічного порядку  і  безпеки дорожнього  руху (за згодою); 

Крупський Сергій Вікторович – заступник начальника відділу превенції  Білоцерківського 

районного управління поліції ГУ НП України у Київській області – помічник начальника 

групи    охорони  публічного порядку  і  безпеки дорожнього  руху (за згодою). 

 

Група  медичного  забезпечення 

Яковлева Ольга Анатоліївна – заступник начальника управління, начальник інформаційно-

аналітичного відділу управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради - начальник 

групи медичного забезпечення. 

   

Група  матеріально-технічного  забезпечення 

Погасій Олексій Олегович - заступник директора  департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради - начальник управління дорожнього господарства 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради - начальник 

групи матеріально-технічного забезпечення  (далі – МТЗ); 
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Беркут Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради - помічник начальника 

групи МТЗ по організації харчування;   

 

Поступайло Олег Валерійович - начальник виробничо-технічного відділу управління  

капітального будівництва Білоцерківської міської ради - помічник начальника групи МТЗ по 

організації інженерного забезпечення. 

    

Група  зв’язку  та  оповіщення 

Дранік Вадим Степанович - начальник дільниці ядра мережі об’єктів зв’язку №225/3  

Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» - начальник групи зв’язку та оповіщення (за 

згодою). 

 

 

Секретар міської ради                                                                               Дмитро   КИРИШУН 
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