
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 31 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 571 
 

Про затвердження найпростішого укриття, підвального приміщення 

нежитлової будівлі розташованої за адресою: вул. Івана Пулюя,48а, 

м. Біла Церква, Київська область, комунальної форми власності, 

підпорядкованого комунальній установі Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський районний трудовий архів» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 31 серпня 2022 року № 235/01-

08, відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, частини другої статті 9 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану в Україні», 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 введення воєнного стану в 

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 22 

травня 2022 року № 2263-ІХ, 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 року № 2500-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, Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579, 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, 

враховуючи Акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його 

використання для укриття населення, як найпростішого укриття, підвального приміщення 

нежитлової будівлі розташованої за адресою: вул. Івана Пулюя, 48а, м. Біла Церква, Київська 

область, комунальної форми власності, підпорядкованого комунальній установі 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківський районний трудовий архів», з метою захисту 

людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у 

мирний час, та дії засобів ураження в особливий період, у найпростішому укритті 

(фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване 

ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів 

ураження в особливий період), створення належних і безпечних умов для працівників 

установи в умовах воєнного стану в Україні, виконавчий комітет міської ради вирішив: 



 

2 

 

1. Затвердити найпростіше укриття, підвальне приміщення нежитлової будівлі 

розташованої за адресою: вул. Івана Пулюя, 48а, м. Біла Церква, Київська область, 

комунальної форми власності, підпорядкованого комунальній установі Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський районний трудовий архів». 

2. Визначити, що вказане приміщення комунальної форми власності Білоцерківської 

міської територіальної громади вважати найпростішим укриттям відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України та використовується для захисту працівників установи, 

в умовах воєнного стану в Україні. 

3. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради, 

управлінню з питань надзвичайних ситуації цивільного захисту населення Білоцерківської 

міської ради, управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради в межах 

повноважень та компетенції, передбаченої чинним законодавством України: 

3.1. здійснити заходи (далі - Заходи) щодо приведення найпростішого укриття, 

підвального приміщення нежитлової будівлі розташованої за адресою: вул. Івана Пулюя, 48а, 

м. Біла Церква, Київська область, комунальної форми власності, підпорядкованого 

комунальній установі Білоцерківської міської ради «Білоцерківський районний трудовий 

архів», у стан готовності до використання та захисту працівників закладу в умовах воєнного 

стану в Україні, зокрема шляхом здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, проведення 

ремонтних робіт; 

3.2 при здійсненні Заходів використовувати Рекомендації для керівників підприємств, 

установ і організацій незалежно від форм власності щодо улаштувань найпростіших укриттів, 

затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 31 січня 201 року № 3321-65- VII. 

4. Встановити, що закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання Заходів, передбачень 

цим рішенням, повинні відбуватися згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів Україні 

від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та можуть здійснюватись без застосування 

порядку проведення спрощених закупівель та/або електронного каталогу у зв’язку з тим, що 

розголошення інформації при проведенні таких спрощених закупівель під час дії правового 

режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і 

порядку у зв’язку з частим нанесенням державою-агресором ракетних ударів по об’єктах 

цивільної інфраструктури. 

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

розподілом обов'язків.  

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ  


