
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 855 

 

Про визначення комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Комунальник», комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Світанок» та комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» стратегічно важливими підприємствами 

Білоцерківської міської територіальної громади  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 14 грудня 2022 року № 1698, відповідно до 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указу 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, Указу Президента України 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, Указу Президента України 

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, Указу 

Президента України від 17 травня 2022 року № 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, Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «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 18 серпня 2022 року № 2500-IX, Указу Президента України від 7 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-IX, постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану», виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Визначити комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Комунальник», 

комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок» та комунальне 

підприємство Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» стратегічно 

важливими підприємствами Білоцерківської міської територіальної громади.   

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

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                      Геннадій ДИКИЙ 


