
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 811 

 

Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 28 жовтня 2022 року № 711 «Про 

комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2022 року № 

333/01-08, відповідно до підпункту 5 пункту «а» частини першої статті 36¹ Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», у зв’язку зі зміною 

посадового складу комісії, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити посадовий склад комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у редакції згідно з 

додатком. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський  голова         Геннадій  ДИКИЙ 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 13. 12. 2022 р. № 811 

 

СКЛАД 

комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

1. Голова комісії, міський голова. 

 

2. Перший заступник голови комісії, заступник міського голови (згідно розподілу 

обов’язків). 

 

3. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Білоцерківської міської ради, заступник голови комісії. 

 

4. Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Білоцерківської міської ради, секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

5. Директор департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради. 

 

6. Начальник управління економіки Білоцерківської міської ради. 

 

7. Директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа».  

 

8. Начальник управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради. 

 

9. Начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. 

 

10. Начальник управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради. 

 

11. Начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та 

громадського харчування Білоцерківської міської ради. 

 

12. Начальник управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради. 

 

13. Начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

Білоцерківської міської ради. 

 

14. Начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради. 

 

15. Директор Білоцерківської районної філії Державної установи «Київський обласний 

центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» (за згодою). 

 

16. Начальник Білоцерківського РУ ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою). 
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17. Начальник Білоцерківського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київський області 

(за згодою). 

 

18. Начальник Південного регіону високовольтних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські 

регіональні електромережі» (за згодою). 

 

19. Начальник метеостанції міста Біла Церква (за згодою). 

 

20. Начальник Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП у Київській області 

(за згодою). 

 

21. Генеральний директор ТОВ «Білоцерківвода» (за згодою). 

 

22. Начальник Білоцерківського відділення АТ «Київоблгаз» (за згодою). 

 

23. Директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна  

варта». 

 

24. Командир Батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква управління патрульної 

поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за 

згодою). 

 

25. Заступник командира військової частини А7042 (за згодою). 

 

26. Заступник командира військової  частини А7298 (за згодою). 

 

 

Перший заступник міського голови    Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
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