
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 19 липня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 441 

 

Про Інформаційно-аналітичний центр надання консультативної 

допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або 

зруйнованого майна внаслідок збройної агресії російської федерації 

на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від  15 липня 2022 року № 775, відповідно до 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

інформацію», 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 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, 

Указу Президента України 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, Указу Президента України 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, на виконання протоколу засідання 

оперативного штабу Ради оборони Київської області від 16 червня 2022 року № 139, з метою 

надання кваліфікованої консультативної допомоги мешканцям Білоцерківської 

територіальної громади та алгоритму дій власникам пошкодженого чи зруйнованого майна 

внаслідок збройної агресії російської федерації,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити Інформаційно-аналітичний центр надання консультативної допомоги 

місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок 

збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної 

громади (далі –Центр). 

2. Затвердити склад Інформаційно-аналітичного центру надання консультативної 

допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна 

внаслідок збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської 

територіальної громади згідно з додатком 1. 

3. Затвердити Положення про Інформаційно-аналітичний центр надання 

консультативної допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або 

зруйнованого майна внаслідок збройної агресії російської федерації на території 

Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком 2. 

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

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ  



                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконавчого 

                                                                                              комітету міської ради 

                                                                                              від 19. 07. 2022 р. № 441                                                     

 

 

СКЛАД  

Інформаційно-аналітичного центру надання консультативної допомоги місцевим 

мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії 

російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- керівник Центру, начальник управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Члени Центру: 

 

Максименко  

Максим Анатолійович 

- головний спеціаліст – адміністратор комп’ютерних  

систем відділу ведення реєстру територіальної громади 

управління адміністративних послуг Білоцерківської міської 

ради; 

Савченко  

Олег Іванович 

- начальник відділу експлуатації житла управління 

житлового господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                              Анна ОЛІЙНИК   



                                                                                        Додаток 2 

                                                                                        рішення виконавчого комітету 

                                                                                                    міської ради     

                                                                                                    від 19. 07. 2022 р. № 441 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Інформаційно-аналітичний центр надання консультативної допомоги 

місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок 

збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 

 

1. Інформаційно-аналітичний центр надання консультативної допомоги місцевим 

мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії 

російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади (далі - 

Центр) – це тимчасово діючий робочий орган, що утворюється виконавчим комітетом 

Білоцерківської  міської ради з метою  надання консультативної допомоги місцевим 

мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії 

російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

 

2. Положення про Інформаційно-аналітичний центр надання консультативної 

допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна 

внаслідок збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської 

територіальної громади визначає основні завдання та повноваження Центру, а також порядок 

організації його роботи.  

 

3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами 

законодавства України, а також рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

4. Основними завданнями Центру : 

 

4.1. надання кваліфікованої консультативної допомоги мешканцям Білоцерківської 

міської територіальної громади щодо пошкодженого чи зруйнованого майна внаслідок 

збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної 

громади; 

 

4.2. надання алгоритму дій власникам пошкодженого чи зруйнованого майна 

внаслідок збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому 

порядку: 

5.1. одержувати від структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її 

виконавчого комітету,  підприємств,  установ та організацій  інформацію, документи  та  інші  

матеріали,  необхідні  для  виконання покладених на нього завдань; 

5.2. залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників 

структурних підрозділів Білоцерківської міської ради,  підприємств,  установ та організацій 

(за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою); 

5.3. організовувати проведення круглих столів, семінарів, нарад з питань, що належать 

до компетенції Центру. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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5. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними 

підрозділами Білоцерківської міської ради,  підприємствами,  установами, організаціями та 

громадськими об'єднаннями. 

6. Центр утворюється у складі керівника та членів Центру, які працюють на громадських 

засадах. 

До складу Центру входять представники департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради та управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради. 

Керівник та члени Центру визначаються рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради. 

7. Керівник Центру: 

7.1. спрямовує діяльність і здійснює керівництво роботою Центру; 

7.2. представляє Центр у відносинах з структурними підрозділами Білоцерківської 

міської ради,  підприємствами,  установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.  

8. Основною формою роботи Центру є надання консультативної допомоги місцевим 

мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії 

російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

9. Надання консультативної допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого 

або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії російської федерації на території 

Білоцерківської міської територіальної громади проводиться в департаменті житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради, юридична адреса  – вул. А. 

Шептицького, 2, м. Біла Церква, Київська область, 09117.  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                     Анна ОЛІЙНИК 


	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\49_19.07\від 19 липня\№ 441\№ 441.doc
	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\49_19.07\від 19 липня\№ 441\Додаток 1.docx
	D:\Загальний відділ\Засідання виконкому\Документи засідань\2022\49_19.07\від 19 липня\№ 441\Додаток 2.docx

