
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 731 

 

Про інформацію щодо шляхопроводу мостового типу 

над залізницею по проспекту Князя Володимира 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 23 жовтня 2021 року № 413, 

враховуючи протокол комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 жовтня 2021 року № 19 «Про 

вжиття невідкладних заходів щодо демонтажу незаконно збудованих, або збудованих в 

порушення законодавчих актів в межах охоронної зони навколо шляхопроводу мостового 

типу над залізницею по проспекту Князя Володимира», відповідно до статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою попередження та недопущення виникнення 

надзвичайних ситуацій в підмостовій зоні шляхопроводу мостового типу над залізницею по 

проспекту Князя Володимира, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Протокол комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 жовтня 2021 року № 19 «Про 

вжиття невідкладних заходів щодо демонтажу незаконно збудованих, або збудованих в 

порушення законодавчих актів в межах охоронної зони навколо шляхопроводу мостового 

типу над залізницею по проспекту Князя Володимира» взяти до відома (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів вжити невідкладних заходів, передбачених протоколом комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 20 жовтня 2021 року № 19 «Про вжиття невідкладних заходів щодо демонтажу 

незаконно збудованих, або збудованих в порушення законодавчих актів в межах охоронної 

зони навколо шляхопроводу мостового типу над залізницею по проспекту Князя 

Володимира». 

3. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за 

результатами проведеної роботи, в термін до 15 листопада 2021 року, подати голові комісії 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій інформацію про вжиття відповідних заходів і проінформувати 

членів виконавчого комітет Білоцерківської міської ради на черговому засіданні. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Геннадій ДИКИЙ 

 


