
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 березня 2021 року м. Біла Церква № 161

Про організацію та проведення ІІ Міжнародного
симпозіуму скульптури у місті Біла Церква
Білоцерківської міської територіальної громади

Розглянувши подання управління культури і туризму Білоцерківської міської ради від
15 лютого 2021р. № 84, відповідно до підпункту 7 пункту а статті 32, частини 1 статті 52,
частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання
підпункту 4 пункту 4 розділу 5 Програми розвитку культури, мистецтва, духовності та
туризму Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої
рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 56-02-VIII, з метою
створення в місті куточків відпочинку, покращення вигляду площ, вулиць, скверів, а також
формування позитивного іміджу Білоцерківської міської територіальної громади, як регіону з
унікальними туристичними можливостями на міжнародному та вітчизняному туристичному
ринках, стимулювання інвестиційної привабливості міста, виконавчий комітет міської ради
вирішив:

1. Організувати та провести у 2021 році ІІ Міжнародний симпозіум скульптури у
місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення ІІ
Міжнародного симпозіуму скульптури у місті Біла Церква (додається).

3. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
розробити Програму та умови проведення ІІ Міжнародного симпозіуму скульптури у місті
Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. міського голови                                                                                Дмитро КИРИШУН



Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 09.03.2021р. № 161

Склад
організаційного комітету з підготовки та проведення ІІ Міжнародного симпозіуму
скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади

Возненко
Катерина Сергіївна

- голова організаційного комітету, заступник міського голови;

Голоскокова
Валерія Олегівна

Члени організаційного комітету:

- артменеджер, мистецтвознавець (за згодою);

Ковальська Юлія
Іванівна

- начальник управління культури і туризму Білоцерківської
міської ради;

Колотницька
Альона Володимирівна

- заступник директора департаменту – начальник управління
благоустрою та екології департаменту житлово-комунального
господарства Білоцерківської міської ради;

Король
Андрій Петрович

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою);

Лєдєнєва
Анна Андріївна

- артменеджер, куратор (за згодою);

Прилуцький
Олександр Вікторович

Терещенков
Олександр Сергійович

Турій Олег
Володимирович

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської
ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»;

- головний архітектор міста, начальник управління
містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради;

- начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з
громадськістю Білоцерківської міської ради;

Фастівська Олена
Олегівна

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою).

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


