
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 січня 2023 року                             м. Біла Церква                                                 № 07 

Про внесення змін до Переліку найпростіших укриттів у закладах 

освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 19 липня 2022 року № 439 (зі змінами) 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 09 листопада 2022 року № 540, відповідно до статті 32 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», 

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 № 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, від 07 листопада 2022 року 

№ 757/2022 «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 16 листопада 2022 року № 2738-ХІ», згідно з Порядком 

створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, 

Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, 

відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 червня 2022 

року № 339 «Про обстеження підземних і наземних будівель і споруд, підземних порожнин 

комунальних закладів освіти, культури і спорту Білоцерківської міської територіальної 

громади для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та 

найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу», враховуючи Акт оцінки об’єкту 

(будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості їх використання для укриття населення як 

найпростішого укриття від 05 січня 2023 року, складений після проведення огляду 
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підвального приміщення Білоцерківської гімназії-початкової школи № 11 Білоцерківської 

міської ради Київської області, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до Переліку найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної 

власності Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 19 липня 2022 року № 439 (зі 

змінами) (далі – Перелік), а саме: доповнити розділ «Заклади загальної середньої освіти» 

Переліку пунктом 28 такого змісту: 

28 Білоцерківська гімназія-

початкова школа № 11 

Білоцерківської міської ради 

Київської області 

вул. Східна, 20 

 

261 435 435 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


