
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 813 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 11 листопада 2022 року № 741 «Про 

обстеження підвальних приміщень багатоповерхових житлових будинків на 

території Білоцерківської міської територіальної громади для встановлення 

можливості їх використання в якості найпростіших укриттів» 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статей 361, 40 частини шостої статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку створення, утримання 

фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, Вимог щодо утримання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579, враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 30 серпня 2022 року № 2543-55-VII «Про затвердження Білоцерківської 

міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки» (зі змінами), у 

зв’язку зі зміною складу комісії, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 

листопада 2022 року № 741 «Про обстеження підвальних приміщень багатоповерхових 

житлових будинків на території Білоцерківської міської територіальної громади для 

встановлення можливості їх використання в якості найпростіших укриттів», виклавши у новій 

редакції згідно з додатком. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.12.2022 року  № 813 

 

 

С К Л А Д 

комісії з обстеження підвальних приміщень багатоповерхових житлових будинків на 

території Білоцерківської міської територіальної громади для встановлення можливості їх 

використання в якості найпростіших укриттів 

 

Поляруш 

Олександр Олексійович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

Денисова  

Людмила Болеславівна 

 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- заступник голови комісії, начальник управління 

капітального будівництва  Білоцерківської міської ради;  

 

- секретар комісії, начальник управління житлового 

господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради.  

 

 

Члени комісії: 

 

Балас  

Юрій Миколайович 

 

Васянович 

Михайло Васильович 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської       

міської ради «Житлово-експлуатаційна контора № 7»; 

 

- провідний фахівець Білоцерківського районного управління 

головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою);  

 

Дорогань  

Володимир Леонідович 

 

Іванов 

Микола Миколайович 

- начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

 

- депутат Білоцерківської міської ради; 

 

 

Ковтун  

Віталій Олександрович  

 

 

Коноплястий  

Максим Ігорович 

 

Костюченко  

Руслан Анатолійович 

 

 

- головний спеціаліст управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  Білоцерківської 

міської ради; 

 

- депутат Білоцерківської міської ради; 

 

 

- член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради; 

Кошляк  

Юрій Миколайович 

 

Нагорна  

Ольга Валеріївна 

 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської    

міської ради «Житлово-експлуатаційна контора № 6»;  

 

 

- депутат Білоцерківської міської ради; 



2                                                  Продовження додатка 

 

Поступайло  

Олег Валерійович 

 

Савчук 

Юрій Степанович 

 

Ящук  

Олександр Іванович 

 

- начальник технічного відділу управління капітального 

будівництва Білоцерківської міської ради; 

 

- заступник міського голови; 

 

 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської    

міської ради «Житлово-експлуатаційна контора № 1»; 

 

 - представник об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (за згодою). 

 

Перший заступник міського голови          Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 
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