
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 213 

 

Про організацію проведення Великодніх свят та поминальних днів на території 

Білоцерківської міської територіальної громади за умови воєнного стану 

 

Розглянувши протокол № 24 від 16 квітня 2022 року Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру,  керуючись Законом України 

«Про правовий режим воєнного стану», підпунктом 2 пункту «б» статті 38, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 23 Закону України «Про поховання 

та похоронну справу», беручи до уваги Укази 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, 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, від 18 квітня 2022 року № 259 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», наказ Білоцерківської районної військової адміністрації Київської області від 

20 квітня 2022 року № 43-ва, у зв’язку із дією на території України особливого періоду - 

правового режиму воєнного стану, з метою захисту життя та здоров’я населення, забезпечення 

державної і громадської безпеки і порядку, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Духовенству конфесій, розміщених на території Білоцерківської міської 

територіальної громади та їх релігійним організаціям, які проводять Великодні богослужіння 

23-24 квітня 2022 року:  

1.1. проведення служінь здійснювати з дотриманням умов комендантської години на 

території Київської області, що вводиться окремим розпорядженням Київської обласної 

військової адміністрації відповідно; 

1.2. за можливості, здійснювати проведення служінь «онлайн»;  

1.3. звернутися до громадян через наявні інформаційні ресурси з роз’ясненнями порядку 

проведення Великодніх богослужінь та, відповідно, освячень у зв’язку з дією заходів 

правового режиму воєнного стану. 

2. Балансоутримувачам місць поховань на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»: 

2.1. закрити кладовище на території с. Шкарівка (Меморіальний комплекс – кладовище) 

на в’їзд та вхід для відвідування у дні: 25 квітня 2022 року; 

2.2. закрити кладовище на території с. Володимирівка на в’їзд та вхід для відвідування у 

дні: 26 квітня 2022 року; 

2.3. закрити кладовища «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2, № 3», 

«Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» на території м. Біла Церква, 

кладовища на території с. Сидори, с. Дрозди, с. Мазепинці, с. Глушки, с. Храпачі, с. Скребиші, 
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с. Піщана, с. Гайок, с. Вільна Тарасівка, с-ще Терезине, с. Пилипча, с. Городище, с. Глибочка, 

с. Томилівка на в’їзд та вхід для відвідування у дні: 30 квітня по 03 травня 2022 року; 

2.4. закрити кладовища на території с. Тетянівка, с. Шкарівка (діюче) на в’їзд та вхід для 

відвідування у дні: 08 травня 2022 року; 

2.5. встановити біля входів на кладовищах відповідні інформаційні таблички. 

3. Обмежити відвідування місць поховань на території Білоцерківської міської 

територіальної громади підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, 

суб’єктами господарювання та громадянами, з будь-якою метою, крім: 

3.1. працівників балансоутримувачів кладовищ, комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», які безпосередньо 

працюють на території кладовищ; 

3.2. осіб, присутніх на похованні та осіб, які здійснюють ритуальні обряди та заходи 

перед похованням. 

4. Заборонити стихійну торгівлю будь-якими товарами ритуальної приналежності, 

релігійної атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування на прилеглих 

територіях кладовищ та кладовищах визначених пунктом 2 цього рішення. 

5. Відвідування кладовищ на території Білоцерківської міської територіальної громади 

для спомину померлих здійснювати після закінчення дії обмежувальних заходів. 

6. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

разом із Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної 

поліції у Київській області, Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква Управління 

патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України посилити заходи щодо контролю за виконанням вимог цього рішення. 

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

ради забезпечити широке інформування населення про прийняте рішення. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                            Геннадій ДИКИЙ 


