
                                                                                    

                                                                                        Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

від 15 червня 2021 року                 м. Біла Церква                                                      № 455 

 

Про організацію спостереження  

щодо оцінки радіаційної та хімічної 

обстановки в Білоцерківській міській  

територіальній громаді 

 

 Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 01 червня 2021 року № 01-

35/266, відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11, Порядку 

утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787  та Методики спостережень щодо 

оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 27 листопада 2019 року № 986,  статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради № 09-02-VIII 

від 10 грудня 2020 року «Про початок реорганізації Вільнотарасівської сільської  ради, 

Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської сільської ради, 

Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, Теризинської селищної ради, 

Томилівської сільської ради, Храпачівської сільської ради, Шкарівської сільської ради 

шляхом приєднання до Білоцерківської міської ради» (зі змінами), з метою  збирання, 

опрацювання та аналізу інформації про стан радіаційного та хімічного забруднення 

навколишнього середовища, що надходить від диспетчерських служб та постів радіаційного 

та хімічного спостереження у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та в 

особливий період, виконавчий комітет міської ради вирішив:      

         

          1. Утворити розрахунково-аналітичну групу Білоцерківської міської територіальної 

громади у складі, згідно з додатком 1. 

          2. Затвердити   положення   про   розрахунково-аналітичну   групу Білоцерківської 

міської територіальної громади, згідно з додатком 2. 

          3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і закладів різних форм власності, 

які ведуть радіаційне і хімічне спостереження: 

          3.1. Вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Методики спостережень щодо 

оцінки радіаційної та хімічної обстановки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 27 листопада 2019 року № 986. 

          3.2. Призначити осіб, відповідальних за здійснення радіаційного та хімічного 

спостереження. 

          3.3. Забезпечити диспетчерські служби і номерні пости радіаційного та хімічного 

спостереження  засобами індивідуального захисту та приладами для здійснення постійного 

радіаційного спостереження та хімічного контролю. 

          4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 

28 липня 2020 року № 410 «Про організацію спостереження щодо оцінки радіаційної та 

хімічної обстановки в м. Біла Церква». 

 



          5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради щорічно до 15 грудня здійснювати уточнення складеного переліку 

диспетчерських служб та постів радіаційного та хімічного спостереження Білоцерківської 

міської територіальної громади. 

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

розподілом обов’язків.  

  

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 

 


