
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 775

Про визначення в Білоцерківській міській територіальній
громаді пунктів обігріву («Пунктів незламності»)

Розглянувши протокол комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 листопада 2022 року
№ 15, враховуючи лист Київської обласної військової адміністрації від 23 листопада 2022 року
№  7864/02/31.02.02-2022,  відповідно до статей  34,  40  Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення соціального захисту жителів
Білоцерківської міської територіальної громади, які опинилися у скрутних непередбачуваних
та надзвичайних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Визначити в Білоцерківській міській територіальній громаді пункти обігріву
(«Пункти незламності») відповідно до додатку.

2. Керівникам закладів,  де розташовані пункти обігріву  («Пункти незламності»),
визначити відповідальних осіб щодо організації та діяльності даних пунктів.

3. Керівникам підприємств,  установ,  організацій незалежно від форм власності,  які
виявили ініціативу щодо розгортання пункту обігріву  («Пунктів незламності»),  подати до
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відповідну інформацію.

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Білоцерківської міської ради розробити рекомендації щодо примірного облаштування пунктів
обігріву («Пунктів незламності») та правил перебування осіб у таких пунктах.

5. 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 29. 11. 2022 року № 775 
 

Перелік пунктів обігріву («Пункти незламності»)   

в Білоцерківській міській територіальній громаді 

1. Бібліотека-філія №8 КЗ БМР Білоцерківська ЦБС ім. 

П.Красножона просп. Незалежності (вул. 

Леваневського),55  

2. Бібліотека-філія №10 КЗ БМР Білоцерківська ЦБС ім. 

П.Красножона 

вул. Добровольчих 

батальйонів 

(Крижанівського), 8 

3. КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних 

послуг ім. Петера Новотні» вул. Шолом-Алейхема, 48 

4. КЗ БМР ДЮСШ «Зміна» 

вул. Академіка Вула, 7 (масив 

Піщаний) 

5. Білоцерківська гімназія-початкова школа № 4 

Білоцерківської міської ради Київської області 
вул. Молодіжна, 12 

6. Білоцерківська гімназія-початкова школа № 6 

«Перспектива» Білоцерківської міської ради Київської 

області  

вул. Вячеслава Чорновола, 6 

7. Білоцерківська гімназія-початкова школа № 7 імені 

генерал-полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської 

міської ради Київської області 

бульвар Олександрійський, 40 

8. Білоцерківський опорний ліцей – гімназія № 20 

Білоцерківської міської ради Київської області 

вул. Зенітного полку (вул. 

Некрасова), 121 

9. Білоцерківська гімназія-початкова школа № 22 

Білоцерківської міської ради Київської області 
вул. Таращанська, 167 

10. Ліцей «Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

вул. Ярослава  

Мудрого, 54 

11. Білоцерківська гімназія-початкова школа № 3 ім. Т. Г. 

Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області 
вул. Павліченко, 22  

12. Білоцерківська гімназія «Звитяга»-початкова школа № 8 

Білоцерківської міської ради Київської області 
вул. Гайок, 109 

13. Білоцерківська гімназія – початкова школа №15 

Білоцерківської міської ради Київської області 
вул. Польова,70 

14. Білоцерківський природничо-математичний ліцей-

гімназія № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської 

ради Київської області 

вул. Зелена, 21 

15. Комунальне підприємство БМР Кінотеатр ім.О.Довженка вул. Ярослава Мудрого 19/1 

16. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради вул. Ярослава Мудрого,15 

17. Білоцерківська районна рада  вул. Ярослава Мудрого, 2 

18. ГО «Перший Український батальйон військ капеланів» вул. Гайок,2-А  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                                            Анна ОЛІЙНИК 
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