
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 688 

 

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні 

ситуації Білоцерківської міської територіальної громади  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2021 року № 01-

08/349, відповідно до вимог статей 33, 38 та 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» та згідно вимог статті 130 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 626 «Про 

затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного 

захисту», з метою приведення у відповідність сфери цивільного захисту, визначення обсягів, 

порядку організації, способів і строків здійснення заходів, упорядкування та координації дій 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил 

цивільного захисту, суб’єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет 

міської ради вирішив:    

 

1. Затвердити План реагування на надзвичайні ситуації Білоцерківської міської 

територіальної громади (далі – План) з 15 додатками, що додаються. 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Білоцерківської міської ради забезпечити уточнення Плану у разі переведення 

Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Київської області у вищі ступені готовності, оголошення мобілізації чи 

введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, але не рідше ніж один раз на 

рік до 31 березня станом на 1 січня поточного року. 

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

розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


