
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
«08» травня 2018 року                        м. Біла Церква                                         № 199 

 

 

 

Про тимчасові зміни в організації  

дорожнього руху на час  проведення  

святкування Міжнародного дня сім’ї 

 

 

            Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 03 травня 2018 року № 799,   відповідно до ст. 39 

Конституції України, пп. 1, пп. 10 п. «а» ст. 30, пп. 3 п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», ст.ст. 6, 27 Закону України «Про дорожній рух», ст. ст. 5, 23 Закону 

України «Про Національну поліцію»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 1.Тимчасово, 20 травня  2018 року, в період з 15.00 до 17.00, на час проведення ходи 

Ради Євангельських Церков Білої Церкви, присвяченої Міжнародному дню сім’ї, обмежити 

рух транспортних засобів по бульвару Олександрійському на ділянці від перехрестя з вул. 

Семашко до перехрестя з вул. Л. Курбаса ( в одному напрямку).  

 2.Тимчасово, 20 травня 2018 року, в період з 12.00 до 18.00 на час проведення ходи 

Ради Євангельських Церков Білої Церкви, присвяченої Міжнародному дню сім’ї, обмежити 

рух транспортних засобів по Торговій площі ( шляхом часткового перекриття ). 

 3.Раді Євангельських Церков Білої Церкви розробити та погодити у відповідних 

органах поліції заходи з безпеки дорожнього руху на час проведення ходи по бульвару 

Олександрійському та  святкування Міжнародного дня сім’ї на Торговій площі. 

 4.Відповідальність за забезпечення  безпеки дорожнього руху та громадського 

порядку покладається на Раду Євангельських Церков Білої Церкви, в особі секретаря Ради 

Кудінова О. В. 

 5.Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради  проінформувати населення про  тимчасові зміни в організації дорожнього 

руху на час проведення святкування Міжнародного дня сім’ї. 

 6.Відділу транспорту та зв’язку міської ради проінформувати перевізників про 

тимчасові зміни в організації дорожнього руху. 

 7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                        Г. Дикий  


