
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 121 

 

Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення 

безпечної життєдіяльності населення Білоцерківської 

міської територіальної громади, функціонування міського 

господарства у зв’язку з ускладненням погодних умов 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підпункту 1 пункту «а» статті 30, 

статей 40,  52, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 9 

Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30 «Про проїзд 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, 

вулицями та залізничними переїздами», постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 

2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху», враховуючи лист голови Київської 

обласної державної адміністрації від 11 лютого 2021 року № 526/02/32.02-2021, на виконання 

протоколу № 3 позачергового засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 лютого 2021 

року, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, з 

міркувань безпеки дорожнього руху, у зв’язку із різким погіршенням погодних умов, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. На території Білоцерківської міської територіальної громади (далі – громади) 

протягом 11 - 12 лютого 2021 року запровадити вжиття невідкладних заходів: 

1.1. обмежити в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту, маса якого 

перевищує вагові параметри, зазначені пунктом 22.5 Правил дорожнього руху, крім 

транспорту необхідного для забезпечення життєдіяльності громади;  

1.2. відстій (стоянку) автотранспортних засобів визначених підпунктом 1.1. пункту 1 

цього рішення здійснювати на в’їздах до території громади у відповідності до Правил 

дорожнього руху; 

1.3. рекомендувати фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності, які 

здійснюють господарську діяльність на території громади вжити заходів щодо обмеження 

руху належного їм великогабаритного та великовагового транспорту на внутрішньоміських 

перевезеннях; 

1.4. рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми 

власності, що розташовані на території  громади, перейти на формат дистанційної роботи, або 

оголосити 12 лютого 2021 року вихідним днем з можливістю відпрацювання в інший день; 

1.5. керівникам підприємств - надавачам послуг з утримання житлового фонду 

забезпечити посилене розчищення прибудинкових територій від снігу та нальоді для 

безперешкодного пересування транспорту та громадян. 

2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Білоцерківської 

міської територіальної громади: 
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2.1. організувати 12-13 лютого 2021 року освітній процес із використанням 

дистанційних технологій; 

2.2. забезпечити інформування здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, що їх 

замінюють, про форму навчання 12 лютого 2021 року. 

3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради: 

3.1. забезпечити виконання підпункту 2 цього рішення; 

3.2. тримати на постійному контролі стан організації освітнього процесу в закладах 

дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти та дотримання техніки безпеки  

відповідно до епідеміологічної ситуації та погодніх умов; 

3.3. невідкладно інформувати міського голову про будь-які надзвичайні та 

позаштатні ситуації в закладах освіти громади. 

4. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

своєчасно залучати необхідні сили та засоби для розчищення проїзних та пішохідних частин 

вуличної мережі громади від снігу, льоду та інших нагромаджень. 

5. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

разом із Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції у 

Київській області Департаменту патрульної поліції організувати патрулювання на підйомах 

доріг, за можливості, збільшити кількість екіпажів для контролю дорожньої обстановки на 

території громади. 

6.  Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


