
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 266 

 

Про проведення обстеження об’єктів, 

пошкоджених внаслідок воєнних дій 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 10 травня 2022 року № 535, відповідно до статті 40, частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента 

України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 «Про затвердження 

Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку 

виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, 

пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», з метою ліквідації наслідків воєнних дій та 

відновлення інфраструктури Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий 

комітет міської ради вирішив:  

1. Провести обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

2. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

надіслати власникам або управителям об’єктів копію рішення про проведення обстеження 

об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 


