
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 776 

 

Про затвердження Плану заходів виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради щодо соціального захисту жителів Білоцерківської міської територіальної 

громади у період повномасштабної збройної агресії російської федерації проти 

України для забезпечення пунктів обігріву («Пунктів незламності») 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2022 року № 9841, відповідно до статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 8 розділу 5 

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-

2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року № 

1114-35-VII (зі змінами), з метою забезпечення соціального захисту жителів Білоцерківської 

міської територіальної громади, які опинилися у скрутних непередбачуваних екстремальних 

та надзвичайних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити План заходів виконавчого комітету Білоцерківської міської ради щодо 

соціального захисту жителів Білоцерківської міської територіальної громади у період 

повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України для забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів незламності») згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 29. 11. 2022 р.  № 776 

 

План заходів  

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  

щодо соціального захисту жителів Білоцерківської міської територіальної громади 

у період повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України для 

забезпечення пунктів обігріву («Пунктів незламності») 

 

№ 

з/п 
Назва заходу/завдання 

Строк 

виконання 
Виконавці 

1. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») пічками, дровами, 

генераторами, тепловими гарматами 

(за потреби) 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

2. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») аптечками, 

медикаментами, антисептиками, 

засобами індивідуального захисту, 

перев’язувальними матеріалами 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

3. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») милом, туалетним 

папером, серветками паперовими, 

рушниками паперовими 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

4. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») засобами для догляду за 

малюками (підгузками, пелюшками 

тощо) 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

5. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») продуктами харчування 

(сухарі, печиво тощо; інші – за 

потреби) 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

6. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») питною водою 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

7. Вжити заходів щодо забезпечення 

пунктів обігріву («Пунктів 

незламності») іншими товарами, 

необхідними для сталого їх 

функціонування 

2022 рік управління соціального захисту 

населення Білоцерківської 

міської ради, управління 

фінансів Білоцерківської міської 

ради 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 
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