
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 260 

 

Про відзначення Дня молоді  

у місті Біла Церква   
 

Розглянувши подання начальника управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради  від 06 червня 2018 року №  258, з метою підготовки та 
відзначення  24 червня 2018 року  в місті  Біла Церква Дня молоді,  відповідно до пп.1, 10 

п. «а» ч. ст. 30,  пп. 3 п. «б» ч. 1 ст. 32, ст.ст. 38, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 6, 27 Закону України «Про дорожній рух», ст.ст.5,23 

Закону України «Про Національну поліцію», Указу Президента України від  22 червня 

1994р. № 323/94 «Про День молоді»,   п.1.15., п.1., розділу VI Заходи реалізації Програми 
Додатку   1 до міської цільової програми сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25 
грудня 2015 року № 13-03-VII, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.Відзначити   День молоді в м. Біла Церква 24 червня 2018 року. 
2.Тимчасово, 24 червня 2018 року, в період з  12 год 00 хв до 23 год 00 хв,  на час 

проведення заходів з нагоди відзначення  Дня молоді, обмежити  рух транспортних засобів 
на центральних вулицях міста Біла Церква, зокрема: по вулиці Ярослава Мудрого на 

ділянці від перехрестя вул. Ярослава Мудрого з Соборною площею до перехрестя вулиці  

Северина Наливайка з вулицею Ярослава Мудрого;  по вулиці Леся Курбаса, на ділянці від 
перехрестя б-р Олександрійського з вулицею Леся Курбаса  до перехрестя Торгової площі 

з вулицею Леся Курбаса;  на Торговій площі (шляхом часткового перекриття) згідно схеми 
організації дорожнього руху, погодженої з відповідним підрозділом  Національної поліції 

України. 
3.Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради спільно з                  

департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, відділом 
енергоефективності Білоцерківської міської ради організувати 24 червня 2018 року 

проведення масових розважальних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних та  

спортивних заходів   в рамках  відзначення Дня молоді. 
4.Відділу з питань торгово-побутового  обслуговування населення та громадського 

харчування Білоцерківської міської ради забезпечити роботу торгових точок (безалкогольні 
напої, морозиво, солодощі) у місцях проведення заходів. 

5.Рекомендувати Білоцерківському відділу поліції Головного управління Національ- 
ної поліції України в Київській області забезпечити тимчасове перекриття руху та право- 

порядок  при проведенні заходів  в рамках відзначення Дня молоді. 
6.Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради  

розробити схеми тимчасового перекриття руху транспорту на час проведення  відзначення 

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

міської ради проінформувати населення про тимчасові зміни в організації дорожнього  
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руху на час  відзначення  Дня молоді та забезпечити  участь у висвітленні даного заходу в  

засобах масової інформації. 
8.Відділу транспорту та зв’язку міської ради проінформувати перевізників про 

тимчасові зміни в організації дорожнього руху. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                Г. Дикий  


