
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 жовтня 2022 року                               м. Біла Церква                                                 № 713 

 

Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 

2018 року № 2543-55-VII «Про затвердження Білоцерківської міської 

цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки»  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 27 жовтня 2022 року № 1373, відповідно до статей 5, 19, 98 

Кодексу цивільного захисту України, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 252 від 11 березня 2022 року «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою збільшення 

накопичення та створення додаткових необхідних обсягів місцевого та об’єктових матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціального, воєнного характеру та їх наслідків у період воєнного стану на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-

55-VII «Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 

2018-2022 роки» (далі – Програма), виклавши розділ 9 «Передбачувані обсяги фінансування 

програми по рокам» Програми в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради забезпечити фінансування заходів 

цього рішення виходячи з пріоритетів та можливостей місцевого бюджету на 2022 рік, 

враховуючи потреби в асигнуванні заходів Програми. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 28. 10. 2022 року № 713 

 

9. ПЕРЕДБАЧУВАНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ПО РОКАМ 
 

№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

6.2.5.1. 

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного 

захисту Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської  ради (КНП БМР) «Білоцерківська 

міська лікарня №1» 

 

Управління охорони 

здоров’я БМР  

Управління капітального 

будівництва БМР 

Місцевий  

бюджет 

2500,0 

6.2.5.2. 

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного 

захисту КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок» 

 

Управління охорони 

здоров’я БМР  

Управління капітального 

будівництва БМР 

2800,0 

6.2.5.3. 

Завершення капітального ремонту заглибленого пункту 

управління міського голови – керівника цивільного захисту 

міста Білої Церкви, розташованого у підвальному приміщенні 

будівлі управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради по 

вулиці Павліченко, 14а 

Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

Управління капітального 

будівництва БМР 

1490,0 

6.2.5.4. 

Придбання дизель-генератора та заміна фільтрів-

поглиначів для захисної споруди цивільного захисту КНП 

БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 

 

Управління охорони 

здоров’я БМР  

Управління капітального 

будівництва БМР 

448,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

6.2.6.1. 

 

Пристосування підвальних приміщень житлових будинків під 

найпростіші укриття відповідно до вимог Рекомендацій для 

керівників підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності щодо улаштування найпростіших укриттів 

(рішення сесії Білоцерківської міської ради від 31.01.2019р.  

№ 3321-65-VII):  

Департамент житлово-

комунального 

господарства БМР 

 

 

 

 

 

 

35563,5 

 

 

 

- КП БМР «Житлово-екпслуатаційна контора №1» 

б-р Олександрійський 82 б; 

вул. Курсова, 40; 

вул. Волонтерська, 13; 

вул. Сквирське шосе 264 а; 

б-р Олександрійський, 20, під. 1; 

вул. Добровольчих батальйонів, 5; 

вул. Фастівська, 21 б, корпус 1; 

вул. А. Люльки, 63; 

вул. Річкова, 4; 

вул. В. Стуса, 21; 

вул. Польова 84 а; 

вул. Гайок, 2; 

вул. Гайок, 6; 

вул. Волонтерська 1а; 

вул. Січневий прорив, 27; 

вул.  О. Гончара, 2 під. 1; 

б-р Олександрійський, 125, під. 6; 

вул. Героїв 72-ї Бригади, 12; 

вул. Миколи Леонтовича, 15 

вул. Фастівська, 26, під. 5 

10682,0 

 
Місцевий 

бюджет 

- КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора №6» 

 
6391,7 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

вул. Таращанська 161, під.11 під.3; 

вул. Вернадського 10; 

вул. М.Амосова,10 , під.1; 

вул. М.Амосова,2 під. 1; 

вул. Таращанська,163А -під.3; 

вул. Таращанська,163 п.2; 

вул. Вернадського,6 під.6 ; 

вул. Ак. Вула 8, під.3; 

вул. Ак. Линників 9; 

пров. Студентський,1 під.2; 

пров. Інститутський,1 під.1; 

вул. Кримського,8 під.1; 

вул. Кримського,2 під. 2; 

вул. Шевченка,122 а; 

вул. Шевченка,146 п.2; 

вул.  Шевченка,124 п.2; 

вул. Шолом-Алейхема,42; 

пр. Князя Володимира, 3, під.3; 

вул. Шевченка, 118, під.2; 

вул. Ковбасюка, 2; 

вул. Шевченка, 83; 

вул. Павліченко,43; 

вул. В. Симоненка, 4, під.1; 

б-р М. Грушевського 12-а; 

вул. Яр. Мудрого, 42/44, перехід; 

вул. Млинова, 4; 

вул. Яр. Мудрого, 48; 

вул. Яр. Мудрого, 7; 

вул. Яр. Мудрого, 60; 

б-р М.Грушевського, 10; 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

 

- КП БМР «Житлово-експлуатаційна контора №7» 

вул. Східна, 30;  

вул. Східна, 10 під. 1, 2;   

вул. Східна, 32 під. 6;  

вул. Томилівська, 26;  

вул. Томилівська, 50 під. 1, 2; 

вул. Марії Примаченко, 82; 

вул. Глиняна, 47; 

вул. Луки Долинського, 105 а, під. 6; 

вул. Київська, 58, під. 1, 2; 

вул. Київська, 82 

вул. Чорних Запорожців, 28 

вул. Чорних Запорожців, 28а 

вул. Чорних Запорожців, 45 

вул. Чорних Запорожців, 47/1 під. 4,5; 

вул. Чорних Запорожців, 22 під. 7; 

б-р Княгині Ольги,13 

б-р Княгині Ольги, 17 

проспект Незалежності, 68 під 2; 

проспект Незалежності, 48 під 4; 

проспект Незалежності, 30 під 1; 

проспект Незалежності, 42 під 6; 

проспект Незалежності, 61 під 1; 

вул. Митрофанова, 12/18 під. 1,2; 

вул. Зенітного полку, 24 

вул. Зенітного полку, 95 під. 5; 

вул. Івана Кожедуба, 167 під 1. 

 

12451,3 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

- Об'єднання співвласників багатоквартирних  будинків та 

житлово-будівельні кооперативи   
6038,5 

6.2.7. 

Виконання ремонтних робіт, встановлення системи 

оповіщення та ретрансляторів у підвальних приміщеннях 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3» з метою 

використання їх у якості протирадіаційних укриттів для 

захисту хворих, медичного та обслуговуючого персоналу 

закладу 

Управління охорони 

здоров’я БМР  

Управління капітального 

будівництва БМР 

 102,0 

6.4. 

Будівництво міської системи централізованого 

оповіщення керівного складу органів управління міської 

ланки та населення міста у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного 

характеру і ліквідації їх наслідків шляхом впровадження 

розробленої проектно-кошторисної документації 

«Будівництво системи оповіщення в рамках міської програми 

удосконалення і розвитку системи централізованого 

оповіщення і зв’язку м. Біла Церква на друге півріччя 2017-

2018 року» 

Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

Місцевий  

бюджет 
4364,561 

6.5. 

Забезпечення функціонування та експлуатаційно-

технічне обслуговування міської системи централізованого 

оповіщення (МСЦО) після вводу в експлуатацію 

Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

 

Місцевий 

бюджет 
50,0 

6.6.1. 

Створення запасів засобів індивідуального захисту для 

забезпечення ними непрацюючого населення міста, яке 

потрапляє до зон можливого хімічного забруднення навколо 

хімічно-небезпечних об’єктів, а також формувань цивільного 

захисту. 

Залучення до участі у цій роботі у відповідності до 

законодавства України керівництво хімічно-небезпечних 

об’єктів міста.  

  1544,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

- придбання 50 протигазів ЦП-5, ЦП-7 з коробками КД 
Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

Місцевий  

бюджет 
40,0 

Забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), 

приладами радіаційної і хімічної розвідки (РХР) формування 

цивільного захисту (ФЦЗ) комунальних лікарняних закладів 

Білоцерківської міської ради: 
Управління охорони 

здоров’я БМР  

 

Місцевий 

бюджет 

 

- КНП БМР «Білоцерківська лікарня № 1» 714,0 

- КНП БМР «Білоцерківська лікарня № 2» 640,0 

- КНП БМР «Білоцерківська лікарня № 3» 150,0 

- КНП БМР «Білоцерківський пологовий будинок»  

6.7.2. 

Створення та облаштування сезонних (тимчасових) 

рятувальних постів на найбільш масових місцях масового 

відпочинку людей на водних об’єктах міста, на лівобережжі 

річці Рось:  

- у районі вулиці Вокзальна 

- у районі розташування церкви  «Покрова Божої    

Матері» 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Білоцерківської міської 

ради  

(ЖКГ БМР) 

Місцевий 

бюджет 

216,0 

 

54,0 

54,0 

54,0 

54,0 

6.8.1. 

Забезпечити  накопичення  та  утримання  у відповідності 

до затверджених номенклатури і обсягів місцевого та 

об’єктових матеріальних  резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та їх наслідків на об’єктах, призначених або пристосованих 

для їх зберігання, з урахуванням їх оперативної доставки до 

зон можливих надзвичайних ситуацій:  

 

Місцевий 

бюджет 

 

107134,44 

 

- будівельні матеріали,  засоби  господарського  

призначення, речове майно, майно та обладнання для 

забезпечення виконання спеціальних завдань 

Департамент ЖКГ БМР 10500,82 

- пально-мастильні матеріали, тверде паливо 
Управління економіки  

БМР (через ВК БМР) 
44647,94 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

- засоби тепло-енергозбереження та забезпечення аварійно-

рятувальних робіт 
Управління економіки  

БМР (через ВК БМР) 
18321,59 

- продукти харчування 

Відділ з питань торгово-

побутового 

обслуговування населення 

та громадського 

харчування БМР  

(через ВК БМР) 

31801,35 

- лікарські засоби та вироби медичного призначення 
Управління охорони 

здоров’я БМР 
1862,74 

6.8.7. 

Забезпечення оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру та ліквідації їх 

наслідків, забезпечення функціонування розрахунково-

аналітичної групи шляхом придбання приборів радіаційної і 

хімічної розвідки:  Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

Місцевий 

бюджет 

39,5 

- Газоаналізатор «Дозор – С», для визначення 5-ти 

основних видів хімічно небезпечних речовин  
26,0 

- Дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА-Н»  8,0 

- 5 протигазів ЦП-7 з коробками малого розміру для 

захисту від хлору  та від аміаку 
5,5 

6.9.2. 

Виконання робіт із обладнання (приведення в робочий 

стан) систем протипожежного захисту у виконавчих органах 

міської ради, навчальних, лікувальних, спортивних, 

соціальних та закладах культури, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади у 

відповідності до вимог ДБН В2.5-56-2014 «Системи 

протипожежного захисту», придбання обладнання і засобів 

для гасіння пожеж: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119510,16 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (ВК БМР) ВК БМР 
Місцевий  

бюджет 
28,0 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Білоцерківської міської ради 

Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

Місцевий 

бюджет 
800,0 

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради 

Управління комунальної 

власності та концесії БМР 

Місцевий 

бюджет 
950,0 

Департамент житло-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 
Департамент ЖКГ БМР 

Місцевий 

бюджет 
280,0 

Управління фінансів Білоцерківської міської ради 
Управління фінансів  

БМР 

Місцевий 

бюджет 
94,8 

Управління містобудування і архітектури Білоцерківської 

міської ради 

Управління 

 містобудування і 

архітектури БМР 

Місцевий 

бюджет 
172,8 

Управління соціального захисту населення (СЗН) 

Білоцерківської міської ради 

Управління СЗН БМР 
Місцевий 

бюджет 

218,0 

Комунальна установа Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» 
119,3 

Комунальна установа Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс»» 

512,9 

 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Дитячо-

юнацька спортивна школа (ДЮСШ) «Зміна»» 

Управління з питань 

молоді та спорту БМР 

Місцевий 

бюджет 

259,9 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Юність» 115,0 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Олімп» 37,996 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Богатир» 141,7 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Прометей» 2938,477 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Льодова 

арена» 
17,0 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Спорт для 

всіх» 
2,11 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Білоцерківський міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  
Служба у справах дітей 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

37,1 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 426,2 

Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради 

Управління культури і 

туризму БМР 

Місцевий 

бюджет 

3,0 

КЗ БМР «Білоцерківська школа мистецтв №1» 324,6 

КЗ БМР «Білоцерківська дитяча музична  школа №2» 3,0 

КЗ БМР «Білоцерківська школа мистецтв №3» 152,6 

КЗ БМР «Білоцерківська школа мистецтв №4» 469,5 

КЗ БМР «Білоцерківська школа мистецтв №5» 118,6 

КЗ БМР «Білоцерківська школа мистецтв №6» 3,6 

КЗ БМР «Централізована бібліотечна система імені Петра 

Красножона» 
7,6 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №1» 
Управління охорони 

здоров’я БМР 

Місцевий 

бюджет 

2468,0 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2» 44385,014 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №3» 1539,133 

БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня»  

Управління освіти і науки 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

1500,0 

Білоцерківська гімназія № 2  500,0 

БНВО «Ліцей-Мала академія наук» 500,0 

Ліцей «Білоцерківський колегіум»   800,0 

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням слов'янських мов 
1200,0 

Білоцерківська спеціалізована загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів  № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Управління освіти і науки 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

1500,0 

Білоцерківська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій 

1500,0 

БНВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13- 

дошкільний навчальний заклад» 
1500,0 

Білоцерківська спеціалізована природно-математична школа 

І-ІІІ ступенів № 16 ім., ім. М.О.Кириленка   
500,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 3 ім. 

Т.Г. Шевченка 
1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4 1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 5 1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 6 1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 7, ім. 

генерал/полковника Геннадія Воробйова 
1500,0 

БНВО «Звитяга» 1300,0 

БНВО «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 15- ДЮСОК» 2000,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 17 1300,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 18 1300,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 19 1200,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 20 1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 21 1500,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 22 9000,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 23 700,0 

Білоцерківський заклад ЗСО ІІ-ІІІ ступенів  з інститутською 

формою навчання №1 
900,0 

Центр науково-технічної творчості , 

Центр еколого-натуралістичної творчості 
200,0 

Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення 

учнівської молоді «Соняшник» 
370,0 

КЗ БМР « Дитячо-юнацька спортивна школа №1» 1000,0 

КЗ БМР  «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» 

Управління освіти і науки 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

3050,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 1 «Веснянка» 
544,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 2 «Берегиня» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 3 «Веселка» 
500,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 4 «Снігуронька» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 6 «Зіронька» 
900,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 7 «Орлятко» 
157,43 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 8 «Золотий півник» 
505,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 9 «Тополинка» 
400,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 10 «Рибка» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 11 «Золотий ключик» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 12 «Джерельце» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 13 «Пілот» 
150,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 14 «Оксанка» 
700,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 15 «Теремок» 
150,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 16 «Пролісок» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 17 «Усмішка» 
300,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 18 «Ясочка» 
600,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 19 «Кобзарик» 
500,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 20 «Берізка» 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 

БМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 

БМР 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 21 «Малятко» 
4000,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 22 «Ластівка» 
250,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 23 «Дзвіночок» 
460,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 24 «Світанок» 
197,5 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 25 «Оленка» 
866,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 26 «Струмочок» 
900,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 27 «Червона шапочка» 
250,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 28 «Горобинонька» 
80,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 29 «Барвінок» 
234,9 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 30 «Росиночка» 
212,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 31 «Незабудка» 
1520,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 32 «Перлинка» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 33 «Калинка» 
500,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 34 «Чебурашка» 
1180,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 36 «Ромашка» 
400,0 

КЗ БМР «Централізована бібліотечна система Петра 

Красножона» 

Управління культури і 

туризму БМР 

Місцевий 

бюджет 
107,4 

6.9.3 

Продовжити роботи щодо приведення в робочий стан 

інженерного обладнання систем протипожежного захисту 

висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, 

забезпечення їх належного функціонування в рамках міської 

«Програми забезпечення пожежної безпеки будинків 

підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2017-2020 роки 

«Безпечне житло», затвердженої рішенням міської ради від 07 

вересня 2017 року № 1131-35-VII 

 

 

 

 

Департамент  

ЖКГ БМР 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

12210,0 

5120,0 

4090,0 

3000,0 

6.9.5 

Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горищ 

будівель, які мають шатрову конструкцію дахів: 
  1843,003 

КНП БМР «Білоцерківська лікарня № 1» Управління охорони 

здоров’я БМР  

Місцевий 

бюджет 

867,0 

КНП БМР «Білоцерківська лікарня № 3» 116,653 

Комунальна установа Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» 
Управління соціального 

захисту населення БМР 

Місцевий 

бюджет 

19,6 

Комунальна установа Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Шанс»» 

8,0 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Дитячо-

юнацька спортивна школа (ДЮСШ) «Зміна»» Управління з питань 

молоді та спорту БМР 

Місцевий 

бюджет 

150,0 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Юність» 10,950 

Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Прометей» 140,8 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 
Служба у справах дітей 

БМР 

Місцевий 

бюджет 
40,0 

БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Управління освіти і науки 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

20,0 

Білоцерківська гімназія № 2  20,0 



14                                                                                  Продовження додатка 

№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням слов'янських мов 
20,0 

БНВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13- 

дошкільний навчальний заклад» 
20,0 

Білоцерківська спеціалізована природно-математична школа 

І-ІІІ ступенів № 16 ім., ім. М.О.Кириленка   
20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  № 3 ім. 

Т.Г. Шевченка 
20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4 20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 7, ім. 

генерал/полковника Геннадія Воробйова 
20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 17 20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 18 20,0 

Білоцерківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 19 20,0 

Білоцерківський навчально-виховний комплекс «Казка» 30,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 4 «Снігуронька» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 5 «Сонечко» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 6 «Зіронька» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 7 «Орлятко» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 9 «Тополинка» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 14 «Оксанка» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 23 «Дзвіночок» 
20,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 26 «Струмочок» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 27 «Червона шапочка» 

Управління освіти і науки 

БМР 

Місцевий 

бюджет 

20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 29 «Барвінок» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 30 «Росиночка» 
20,0 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 33 «Калинка» 
20,0 

6.9.8 

Проведення капітального ремонту спеціальної пожежної 

техніки першого державного пожежно-рятувального загону  (м. 

Біла Церква) ГУ ДСНС України у Київській області 

Перший Державний 

пожежно-рятувальний 

загін  ГУ ДСНС України у 

Київській області  

(м. Біла Церква) 

 

Місцевий 

бюджет 
700,0 

6.9.9. 

Покращення матеріально – технічної бази  першого 

Державного пожежно-рятувального загону  (м. Біла Церква) 

ГУ ДСНС України у Київській області 

Перший Державний 

пожежно-рятувальний 

загін ГУ ДСНС України у 

Київській області  

(м. Біла Церква) 

 

Місцевий 

бюджет 

700,0 

- костюм спеціальний захисний 200,0 

- рукава пожежні напірні  400,0 

- дихальні апарати Drager PSS 40000 з масками 100,0 

6.9.10 

Придбання спеціальної платформи для перевезення 

екскаватора-навантажувача, для забезпечення оперативної 

готовності груп піротехнічних робіт з виявлення та 

знешкодження вибухонебезпечних предметів Аварійно-

рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС 

України у Київській області (м. Біла Церква). 

Аварійно-рятувальний 

загін спеціального 

призначення ГУ ДСНС 

України у Київській 

області  

(м. Біла Церква) 

Місцевий 

бюджет 
200,0 

6.9.11 
Придбання паливо-мастильних матеріалів для 1-го 

Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

Перший Державний 

пожежно-рятувальний 

Місцевий 

бюджет 
300,0 
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№№ 

пунктів 

програми 

Перелік заходів програми Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 

України у Київській області (м. Біла Церква), для 

забезпечення оперативної готовності та вирішення завдань за 

призначенням в період воєнного стану.  

загін  ГУ ДСНС України у 

Київській області  

(м. Біла Церква) 

 

6.9.12 

Покращення матеріально – технічної бази Аварійно-

рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС 

України у Київській області (м. Біла Церква), для 

забезпечення оперативної готовності та вирішення завдань за 

призначенням в період воєнного стану. 

Аварійно-рятувальний 

загін спеціального 

призначення ГУ ДСНС 

України у Київській 

області  

(м. Біла Церква) 

Місцевий 

бюджет 
600,0 

6.10.2.3. 

Забезпечення майном та обладнанням збірного пункту 

евакуації, створеного рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2014 року №1166-

56-VI на базі «Центральної дитячо-юнацької навчально-

спортивної бази (ЦДЮНСБ) «Трудові резерви», яка 

розташований по вул. Ярмаркова, 4 

Управління з питань НС 

та ЦЗН БМР 

 

 53,0 

6.10.3. 
Створення пункту з прийому на утилізацію ртуті і 

приладів, що вміщують ртуть, від населення міста 

Департамент  

ЖКГ БМР 

 

 500,0 

Всього міський бюджет 277 867,164 
 

Примітка: - перелік основних заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки не є 

вичерпним, а розміри коштів на їх реалізацію – граничними. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 
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