
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 02 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 172 

 

Про забезпечення засобами індивідуального 

захисту особового складу спеціалізованих 

служб цивільного захисту міста 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу 

Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 36 Кодексу цивільного захисту України, 

керуючись «Порядком фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року № 

140, враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 18 березня 

2020 року № 154 «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру», з метою забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу 

спеціалізованих служб цивільного захисту міста, створених рішенням Білоцерківської міської 

ради від 24 вересня 2015 року  № 1581-79- VI «Про створення спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста» із змінами, в умовах медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради: 

1.1. Закупити засоби індивідуального захисту для забезпечення ними особовий склад 

спеціалізованих служб цивільного захисту міста, залучених для виконання робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, залучивши гроші, які виділені рішенням Білоцерківської 

міської ради від 26.03.2020 року № 5210-94-VII «Про внесення змін до  рішення  міської  ради 

від  20 грудня 2019 р.  № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік».   

1.2. Передати закуплені засоби індивідуального захисту: 

1.2.1. Спеціалізованій протипожежній службі - через Білоцерківський районний відділ 

ДСНС України у Київській області; 

12.2. Спеціалізованій службі охорони громадського порядку – через Білоцерківський 

відділ поліції Національної поліції України у Київській області та через Батальйон  патрульної 

поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту 

патрульної поліції. 

2. Передачу засобів індивідуального захисту здійснити по накладних і актах приймання 

та передачі. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, заступника міського голови Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ                                   


