
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 листопада  2022 року                                                               № 3262-34-VIII 

 

Про внесення змін до Білоцерківської міської цільової  

програми захисту населення і територій від надзвичайних  

ситуацій  техногенного та природного характеру на друге  

півріччя 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської  

міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-55-VII 

 

Розглянувши подання міського голови, відповідно до статей 25, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 19 Кодексу цивільного захисту України, з 

урахуванням Рекомендацій для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів затверджених рішенням 

Білоцерківської міської ради від 31 січня 2019 року № 3321-65-VII, з метою ремонту та 

облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) у підвальних 

приміщеннях житлових і нежитлових будівель та покращення матеріально-технічної бази 

Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській 

області, для забезпечення оперативної готовності та вирішення завдань за призначенням в 

період воєнного стану на території Білоцерківської міської територіальної громади, міська 

рада вирішила: 

1. Внести зміни до Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге 

півріччя 2018-2022 роки затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 30 серпня 

2018 року № 2543-55-VII (далі - Програма), а саме:  

1.1. Пункт 6.2. «Упровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, 

забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту» розділу 6 «Заходи 

програми» Програми доповнити підпунктом 6.2.6.2. наступного змісту: 

 

Облаштування захисних споруд цивільного захисту, найпростіших споруд, укриттів 

електропостачанням, теплопостачанням та водопостачанням, шляхом придбання 

відповідного обладнання (генераторів, тощо), які використовуються у період воєнного стану 

для безпечного перебування населення під час тривог та виведення з ладу централізованих 

мереж електропостачання, теплопостачання та водопостачання в зазначених укриттях.  

 

Управління фінансів Білоцерківської 

міської ради 

 

Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради 

 

Управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради 

 

Управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради 
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Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради 

 

До 31 грудня 2022 року 

1.2. Пункт 6.2. «Упровадження інженерно-технічних вимог цивільного захисту, 

забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного захисту» розділу 6 «Заходи 

програми» Програми доповнити підпунктом 6.2.6.3. наступного змісту: 

 

Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) у 

підвальних приміщеннях нежитлових будівель комунальної власності з урахуванням 

Рекомендацій для керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності щодо улаштування найпростіших укриттів затверджених рішенням Білоцерківської 

міської ради від 31 січня 2019 року № 3321-65-VII. 

Управління фінансів Білоцерківської 

міської ради 

 

Управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради 

 

До 31 грудня 2022 року 

 

1.3. Підпункт 6.2.6.1 пункту 6.2. «Упровадження інженерно-технічних вимог 

цивільного захисту, забезпечення захисту населення в захисних спорудах цивільного 

захисту» розділу 6 «Заходи програми» Програми викласти в новій редакції наступного 

змісту: 

 

Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) у 

підвальних приміщеннях житлових будинків з урахуванням Рекомендацій для керівників 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щодо улаштування 

найпростіших укриттів затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 

2019 року № 3321-65-VII.  

 

Управління фінансів Білоцерківської 

міської ради 

 

Управління капітального будівництва 

Білоцерківської міської ради 

 

До 31 грудня 2022 року 

 

1.4. Розділ 9. «Передбачувані обсяги фінансування програми по рокам» Програми 

викласти в новій редакції, згідно з додатком. 

 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування заходів 

цього рішення виходячи з пріоритетів та можливостей місцевого бюджету на 2022 рік, 

враховуючи потреби в асигнуванні заходів Програми. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків та на постійну комісію з питань дотримання прав людини, 

законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння 

депутатській діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  


