
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 705 

 

Про утворення комісії з обстеження технічного стану комунальних закладів 

та установ освіти Білоцерківської міської територіальної громади щодо 

аварійності їхніх будівель, споруд, інших об’єктів комунальної власності, 

розташованих на їхній території, необхідності здійснення додаткових заходів 

для підготовки до опалювального сезону та створення безпечних умов під час 

перебування учасників освітнього процесу в найпростіших укриттях 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 19 жовтня 2022 року № 484, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 32, 40, 

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

України «Про освіту», 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 продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, 

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, 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, та з метою обстеження 

комунальних закладів освіти Білоцерківської міської територіальної громади щодо 

аварійності їхніх будівель, споруд, інших об’єктів, необхідності здійснення додаткових 

заходів, зокрема ремонтних робіт для підготовки до опалювального сезону та створення 

безпечних умов під час перебування учасників освітнього процесу в найпростіших укриттях, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Утворити комісію з обстеження технічного стану комунальних закладів та установ 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади щодо аварійності їхніх будівель, 

споруд, інших об’єктів комунальної власності, розташованих на їхній території, необхідності 

здійснення додаткових заходів, зокрема ремонтних робіт для підготовки до опалювального 

сезону та створення безпечних умов під час перебування учасників освітнього процесу в 

найпростіших укриттях. 

2. Затвердити склад комісії з обстеження технічного стану комунальних закладів та 

установ освіти Білоцерківської міської територіальної громади щодо аварійності їхніх 
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будівель, споруд, інших об’єктів комунальної власності, розташованих на їхній території, 

необхідності здійснення додаткових заходів, зокрема ремонтних робіт для підготовки до 

опалювального сезону та створення безпечних умов під час перебування учасників 

освітнього процесу в найпростіших укриттях (надалі – Комісія), згідно з додатком. 

3. Комісії здійснити обстеження технічного стану приміщень, будівель, споруд закладів 

та установ освіти Білоцерківської міської територіальної громади, інших об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території цих закладів та установ освіти, щодо їх 

аварійності, необхідності здійснення додаткових заходів, зокрема ремонтних робіт для 

підготовки до опалювального сезону та створення безпечних умов під час перебування 

учасників освітнього процесу в найпростіших укриттях. 

4. За результатами обстеження Комісії скласти акт обстеження та подати його на 

розгляд міському голові та виконавчому комітету Білоцерківської міської ради. 

5. Координацію роботи Комісії покласти на управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 26. 10. 2022 року № 705 

 

Склад комісії  

з обстеження технічного стану комунальних закладів та установ освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади щодо аварійності їхніх будівель, споруд, інших об’єктів 

комунальної власності, розташованих на їхній території, необхідності здійснення 

додаткових заходів, зокрема ремонтних робіт для підготовки до опалювального сезону та 

створення безпечних умов під час перебування учасників освітнього процесу в 

найпростіших укриттях 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

Петрик  

Юрій Федорович 

- заступник голови комісії, начальник управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради; 

 

Дмитрук 

Валерій Сергійович 

- секретар комісії, начальник відділу правової роботи та 

публічних закупівель управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

Дідик  

Павло Анатолійович 

 

- староста с. Томилівка; 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

 

Ковтун  

Віталій Олександрович 

 

- головний спеціаліст управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської 

міської ради. 

 

Поляруш  

Олександр Олексійович 

 

- заступник міського голови; 

Поступайло  

Олег Валерійович 

- начальник технічного відділу управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради; 

 

Терещенков  

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                     Анна ОЛІЙНИК 
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