
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 305 Р  

 

Про створення та організацію роботи 

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту 

в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях», керуючись Методичними рекомендаціями щодо порядку 

створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, 

затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 року 

№ 587, та з метою забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в 

умовах надзвичайних ситуацій серед населення Білоцерківської міської територіальної 

громади, зобов’язую: 

1. Створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту (далі – консультаційні 

пункти) на базі комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційна контора № 1, № 6, № 7 та в населених пунктах Білоцерківської міської 

територіальної громади, а саме: 

- Вільнотарасівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної 

громади (вулиця Травнева, будинок 2a, село Вільна Тарасівка, Білоцерківський район, 

Київська область), для забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки 

в умовах надзвичайних ситуацій  серед населення  сіл Вільна Тарасівка, Володимирівка, Гайок 

Білоцерківського району Київської області; 

- Терезинський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Першотравнева, будинок 2, селище Терезине, Білоцерківський район, Київська 

область), для забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій серед населення селища Терезине Білоцерківського району Київської 

області; 

- Піщанський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Замкова, будинок 66, село Піщана, Білоцерківський район, Київська область), для 

забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій серед населення села Піщана Білоцерківського району Київської області; 

- Томилівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Центральна, будинок 42, село Томилівка, Білоцерківський район, Київська область), 

для забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій серед населення села Томилівка Білоцерківського району Київської 

області; 

- Шкарівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Миру, будинок 4, село Шкарівка, Білоцерківський район, Київська область), для 

забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій серед населення села Шкарівка Білоцерківського району Київської області; 
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- Пилипчанський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Соборна, будинок 5, село Пилипча, Білоцерківський район, Київська область), для 

забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій серед населення сіл Пилипча, Городище та Глибочка Білоцерківського району 

Київської області; 

- Храпачівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Молодіжна, будинок 7, село Храпачі, Білоцерківський район, Київська область), для 

забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій серед населення сіл Глушки, Храпачі та Скребиші; 

- Дроздівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

(вулиця Польова, будинок 2, село Дрозди, Білоцерківський район, Київська область), для 

забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій серед населення сіл Сидори, Дрозди, Мазепинці Білоцерківського району Київської 

області; 

1.1. Відповідальними за створення та роботу консультаційних пунктів в 

старостинських округах Білоцерківської міської територіальної громади призначити 

старост: 

- Вільнотарасівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної 

громади – Костина Ольга Василівна; 

- Терезинський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади – 

Житовоз Світлана Анатоліївна ; 

- Піщанський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади  – 

Музика Василь Романович; 

- Шкарівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади – 

Ткаченко Юлія Віталіївна; 

- Пилипчанський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади 

– Нечипоренко Галина Григорівна; 

- Храпачівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади – 

Сирота Дмитро Романович; 

- Дроздівський старостинський округ Білоцерківської міської територіальної громади – 

Литвин Олександр Миколайович; 

1.2 Керівникам  комунальних підприємств  Білоцерківської міської ради: 

- житлово-експлуатаційна контора № 1(Ящук Олександр Іванович); 

- житлово-експлуатаційна контора № 6 (Кошляк Юрій Миколайович); 

- житлово-експлуатаційна контора № 7 (Балас Юрій Миколайович), визначити 

приміщення (місце) для розміщення консультаційних пунктів та призначити відповідальних 

за їх роботу та консультантів своїм наказом (копію наказу надати в управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради та 

організувати його роботу згідно з нормативними документами). 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради розробити та представити на затвердження виконавчому 

комітету Білоцерківської міської ради Положення про консультаційний пункт. 

3. Відповідальним за роботу консультаційного пункту: 

3.1. До 01 січня 2022 року обладнати приміщення (місце) консультаційного пункту 

наочною інформацією, забезпечити технічними засобами навчання (за наявності) та 

організувати його роботу згідно з нормативними документами. 

Інформаційно-просвітницьку роботу з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 

здійснювати шляхом проведення консультацій та забезпеченням умов для самостійного 

вивчення матеріалів, посібників, розповсюдженням серед населення брошур, рекомендацій, 

буклетів, тематичних інформаційних матеріалів тощо.  
3.2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради сприяти забезпеченню консультаційних пунктів зразками 
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навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичного майна, засобами 

індивідуального захисту), навчальною літературою, посібниками з питань поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій тощо. 

3.3. До 01 січня 2022 року спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради узгодити питання організації 

інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 

серед населення, порядок, форму та терміни подання звітності про роботу пункту. 

Відпрацювати тематику консультацій та погодити ти її з управлінням  з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради та подати мені на затвердження. 

3.4. До 01 січня 2022 року оформити відповідну документацію: 

- план роботи консультаційного пункту на рік; 

- графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками 

консультаційного пункту; 

- журнал обліку консультацій. 

4. Контроль за роботою консультаційних пунктів покласти на управління  з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради, старост 

округів та керівників комунальних підприємств, на базі яких утворені дані консультаційні 

пункти. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова  Геннадій ДИКИЙ 


