
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 грудня 2022 року                                                               № 3415-36-VIII 
 

 
 

Про надання дозволу на списання паливо-мастильних 

матеріалів (дизельного палива), використаних при 

виконанні заходів з евакуації населення з Київської та 

Чернігівської областей із зони бойових дій, постраждалого 

внаслідок збройної агресії російської федерації проти 

України 
 

Розглянувши подання постійної комісії з питань охорони здоров’я,  

материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики від 13 грудня 2022 

року № 1827/02-17, відповідно до статті 25, частини п’ятої статті 59, частини п’ятої статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», 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, від 12 серпня 2022 року «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 серпня 2022 № 2500-IX, від 07 

листопада 2022 року №757/2022 «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 16 листопада 2022 року № 2738-IX, рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 24 лютого 2022 року №  «Про утворення Білоцерківського 

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру», згідно з 

протоколами Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

характеру від 24 лютого 2022 року № 1 та від 25 лютого 2022 року № 2, враховуючи заходи з 

евакуації населення  Київської та Чернігівської областей, постраждалого від збройної агресії 

російської федерації проти України, зумовлені необхідністю збереження життя й здоров’я людей, а 

також заходи з підтримки Збройних сил України у відсічі збройної агресії, міська рада вирішила: 
 

          1. Надати дозвіл Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради на списання паливо-

мастильних матеріалів (дизельного палива), використаних при виконанні заходів з евакуації 

населення з Київської та Чернігівської областей із зони бойових дій, а також заходів щодо підтримки 



Збройних сил України у відсічі збройної агресії протягом лютого-березня 2022 року шкільними 

автобусами, які перебувають на балансі Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, у 

кількості 2597,5 літрів. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав 

національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики та постійну комісію 

з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова                                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


