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Про спорудження пам’ятного знаку 
жертвам Голокосту в м. Біла Церква

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  від «23» 
жовтня 2017 р. № 394 «Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради «Про 
спорудження пам’ятного знаку жертвам Голокосту в м. Біла Церква», відповідно до ст. 25 
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  Постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від   08  вересня  2004  року  №1181  «Про  деякі  питання 
спорудження  (створення)  пам’ятників  і  монументів»,  Наказом  Державного  комітету 
України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України від 30 
листопада 2004 року №231/806 «Про затвердження Порядку спорудження пам’ятників і 
монументів», рішенням Білоцерківської міської ради від 07 вересня 2017 року № 1128-35-
VII «Про вшанування у м. Біла Церква жертв Голокосту», міська рада вирішила: 

1. Погодити  місце  встановлення  пам’ятного  знаку  жертвам  Голокосту  в  м.  Біла 
Церква біля житлового будинку № 12 по пл. Торговій.

2. Визначити замовником на спорудження пам’ятного знаку жертвам Голокосту в м. 
Біла Церква Іудейську релігійну громаду «Міцва».
 

3. Оголосити відкритий  конкурс  на  кращий  ескізний  проект  пам'ятного  знаку 
жертвам Голокосту  в м. Біла Церква. Строк проведення – з 21 грудня 2017 року 
по 16 березня  2018 року. 

4. Управлінню  архітектури  та  містобудування  міської  ради  розробити  умови 
проведення конкурсу  на кращий ескізний проект пам'ятника жертвам Голокосту в 
м. Біла Церква зі спорудженням пам’ятного знаку біля житлового будинку № 12 по 
пл. Торговій.

5. Погодити, що джерелом фінансування проведення відкритого конкурсу на кращий 
ескізний проект пам’ятного знаку жертвам Голокосту в м. Біла Церква є кошти 
Іудейської  релігійної  громади  «Міцва»,  добровільні  внески  Білоцерківської 
єврейської громади, міжнародних організацій, інші джерела не заборонені чинним 
законодавством.

6. Визначити  відповідальними  за  організацію  та  проведення  конкурсу  -  відділ 
культури  і  туризму Білоцерківської  міської  ради,  управління  містобудування  та 
архітектури Білоцерківської міської ради.

7. Відділу  інформаційних  ресурсів  та  зав’язків  з  громадськістю  забезпечити 
висвітлення  в  засобах  масової  інформації  заходів  організації  та  проведення 



відкритого  конкурсу  на  кращий  ескізний  проект  пам'ятного  знаку  жертвам 
Голокосту в м. Біла Церква.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти,  науки,  культури,  мови,  прав  національних  менших,  міжнародного 
співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму,  соціального 
захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, а також на постійну комісію 
з  питань  земельних  відносин  та  земельного  кадастру,  планування  території, 
будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та 
благоустрою.

Міський голова                                                                                                              Г.А.Дикий 


