
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 10 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                         № 339

Про обстеження підземних і наземних будівель і споруд,  підземних порожнин
комунальних закладів освіти,  культури і спорту Білоцерківської міської
територіальної громади для встановлення можливості їх використання як споруд
подвійного призначення та найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської
ради від  09  червня  2022  року №235,  відповідно до Кодексу цивільного захисту України,
частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 32, 40,
частини шостої статті  59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  указів
Президента України від  24  лютого  2022  року №  64/2022  «Про введення воєнного стану в
Україні»,  затвердженого Законом України  «Про затвердження Указу Президента України
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, 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, від 17
травня  2022  року №  341/2022  «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 22 травня 2022 року № 2263-IX, згідно
з Порядком створення,  утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення
його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року
№  138,  Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України  09  липня  2018  року №  579,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  30  липня  2018  року за №879/32331,  та з
метою обстеження підземних і наземних будівель і споруд,  підземних порожнин
комунальних закладів освіти,  культури і спорту Білоцерківської міської територіальної
громади для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та
найпростіших укриттів із метою створення належних і безпечних умов для учасників
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні,  виконавчий комітет міської ради
вирішив:

1.  Затвердити склад комісії з обстеження підземних і наземних будівель і споруд,
підземних порожнин комунальних закладів освіти, культури і спорту Білоцерківської міської
територіальної громади для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного
призначення та найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу (надалі – Комісія),
згідно додатку.

2.  Комісії здійснити обстеження технічного стану приміщень закладів загальної
середньої, дошкільної, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, інклюзивно-
ресурсних центрів,  мистецьких шкіл комунальної власності Білоцерківської міської
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територіальної громади, котрі можуть використовуватися для укриття учасників освітнього
процесу.

3. За результатами обстеження Комісії скласти довідку і подати її до 01 липня 2022
року на розгляд виконавчому комітету Білоцерківської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

Міський голова                                                                                               Геннадій ДИКИЙ



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 10 червня 2022 року № 339 

 

Склад комісії 

з обстеження підземних і наземних будівель і споруд, підземних порожнин комунальних 

закладів освіти, культури і спорту Білоцерківської міської територіальної громади для 

встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

Петрик 

Юрій Федорович 

- заступник голови комісії, начальник управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради; 

 

Ярмак  

В’ячеслав Миколайович 

- секретар комісії, начальник відділу загальної середньої освіти 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Бичек  

Роман Валерійович 

- заступник начальника управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради; 

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Ковтун  

Віталій Олександрович 

 

- головний спеціаліст управління питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; 

Коросько  

Валентина Миколаївна 

- заступник начальника управління – начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Поступайло  

Олег Валерійович 

- начальник технічного відділу управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради; 

 

Руденко 

Руслан Анатолійович 

 

- заступник міського голови; 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

Шумигора  

Олена Миколаївна 

 

- заступник начальника відділу з організації заходів цивільного 

захисту Білоцерківського районного управління Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України 

у Київській області (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                Анна ОЛІЙНИК 


	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\39_10.06\від 10 червня\№ 339\№ 339.doc
	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\39_10.06\від 10 червня\№ 339\Додаток.docx

