
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 24 січня 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 34 

 

Про передачу проведених робіт з капітального ремонту 

найпростіших укриттів житлових будинків 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 23 січня 2023 року № 83, відповідно до статті 40, частини 6 

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

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 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 «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 

2102-ІХ, Указу Президента України 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Доручити управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

забезпечити передачу управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам багатоквартирних будинків 

та уповноваженим особам багатоквартирних будинків Білоцерківської міської територіальної 

громади  проведених робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів житлових будинків 

громади, що віднесені виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради до Переліку 

найпростіших укриттів Білоцерківської міської територіальної громади.  

2. Затвердити примірну форму Акту передачі-приймання, що додається. 

3. Передачу робіт, зазначених в пункті 1 цього рішення здійснити за Актом передачі-

приймання. 

4. Управителям багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам багатоквартирних будинків 

та уповноваженим особам багатоквартирних будинків Білоцерківської міської територіальної 

громади прийняти роботи, зазначені в пункті 1 цього рішення та забезпечити їх належне 

утримання та обслуговування. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 24. 01. 2023 року № 34 

 

А К Т 

передачі-приймання 

 

м. Біла Церква         «___» _______ 2023 рік 

 

1. Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, в особі 

начальника_______________________________, начальника відділу фінансового обліку та 

звітності_________________________________з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________ в особі 

начальника __________________________________________________________, головного 

бухгалтера ______________________________________________ з другої сторони, (надалі 

разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона), склали цей акт про те, що управління 

капітального будівництва Білоцерківської міської ради передає, а 

____________________________________ приймає наступний перелік проведених робіт з 

капітального ремонту найпростішого укриття житлового будинку за адресою : ____________ 

2. Перелік виконаних робіт: 

 

№ 

п/п 

Найменування робіт Одиниця виміру Кількість 

    

    

    

    

    

    

 

  

ПЕРЕДАВ:                                                                

Начальник 

_______________  

Начальник відділу фінансового   

обліку та звітності 
 

_______________  

 

ПРИЙНЯВ: 

Начальник 

________________ ______________ 

Головний бухгалтер 

________________ ______________ 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 
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