
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 125 

 

Про утворення Білоцерківського міського штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження 

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-

технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», беручи до 

уваги Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, протокол від 24 лютого 

2022 року № 5 позачергового засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. На період дії на території України особливого правового режиму воєнного 

стану: 

1.1.  ввести в дію на території Білоцерківської міської територіальної громади План 

цивільного захисту міста Білої Церкви на особливий період; 

1.2. утворити та затвердити склад Білоцерківського міського штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру згідно з додатком.  

2. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру 

визначити заступника міського голови САВЧУКА Юрія Степановича. 

3. Білоцерківському міському штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

воєнного характеру забезпечити цілодобове оперативне (щоденне) функціонування та 

координацію дій відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту з реалізації заходів 

правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і 

порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Білоцерківської міської 

територіальної громади, організацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

4. Рекомендувати Білоцерківському РУП ГУ НП у Київській області, Батальйону 

патрульної поліції у м. Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна Варта»: 

4.1. разом з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку забезпечити 

посилене патрулювання на території Білоцерківської міської територіальної громади із 

залученням усіх наявних сил та засобів, шляхом подвоєння кількості патрулів з метою 

забезпечення, зокрема, безпеки громадян та посилення охорони громадського порядку; 

4.2. разом з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку забезпечити 

цілодобову охорону об’єктів критичної інфраструктури на території Білоцерківської міської 

територіальної громади; 

4.3. налагодити співпрацю із суб’єктами господарювання незалежно від форми 

власності, що мають камери відео спостереження на території Білоцерківської міської 
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 територіальної громади, з метою обміну відповідною інформацією, опрацювання та 

зберігання носіїв такої інформації.  

5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити щоденне інформування населення щодо: 

5.1. необхідності посилення заходів безпеки, порядку дій на випадок виникнення загрози 

життю та здоров’ю громадян, виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, 

поведінка яких викликає підозру; 

5.2. вжиття органами влади відповідних заходів із забезпечення законності і 

правопорядку, додержання прав і свобод громадян у державі, в Київській області, 

Білоцерківській міській територіальній громаді у період дії на території України особливого 

правового режиму воєнного стану. 

6. Суб’єктам господарювання незалежно від форми власності та фізичних особам 

забезпечити неухильне дотримання розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації воєнного характеру. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступників міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                              Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 24 лютого 2022 року № 125 

 

Склад Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру 

 

Керівний склад: 

 

1. Начальник Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

воєнного характеру - міський голова; 

 

2.  Заступник Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

воєнного характеру голови комісії - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 

3. Секретар Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

воєнного характеру голови комісії - заступник начальника управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 

4. Секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, 

керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

 

5. Директор департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

  

6. Начальник управління економіки Білоцерківської міської ради; 

 

7. Директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа»; 

 

8. Начальник управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради; 

 

9. Начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

 

10. Начальник управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради; 

 

11. Начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та 

громадського харчування Білоцерківської міської ради; 

 

12. Начальник управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради; 

 

13. Начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради; 

 

14. Начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради; 

 

15. Директор Білоцерківської районної філії Державної установи «Київський обласний  

центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» (за згодою);  
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16. Начальник Білоцерківського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області  

(за згодою); 

 

17. Начальник Білоцерківського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області  (за 

згодою); 

 

18. Начальник Південного регіону високовольтних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі» (за згодою); 

 

19. Начальник метеостанції міста Біла Церква (за згодою); 

20. Начальник Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, (за 

згодою); 

 

21. Генеральний директор ТОВ «Білоцерківвода» (за згодою); 

22. Начальник Білоцерківського відділення  АТ «Київоблгаз» (за згодою); 

 

23. Директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна  

варта»; 

 

24. Командир Батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква Управління патрульної поліції у 

Київської області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за 

згодою). 

 

Керуючий  справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                                Анна ОЛІЙНИК 


