
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 липня 2018 року                                 м. Біла Церква                                         № 315 

 

 

Про організацію та проведення 

ХV Білоцерківського марафону 

 

 

Розглянувши подання начальника управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 26 червня 2018 року № 291, з метою належної підготовки 

та проведення ХV Білоцерківського марафону, відповідно до пп. 9 п. а ч. 1 ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ХV Білоцерківського 

марафону і затвердити його склад (згідно додатку 1). 

 

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення ХV Білоцерківського марафону 

(згідно додатку 2). 

 

3. Відділам, управлінням та іншим структурним підрозділам Білоцерківської міської 

ради та виконавчого комітету забезпечити виконання зазначених заходів. 

 

4. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради (Терещук С.Г.) та 

управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради (Литвиненко К.С.) 

передбачити кошти на підготовку та проведення змагань в межах асигнувань галузі 

фізичної культури та спорту. 

 

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

згідно з розподілом обов`язків. 

 

 

 

Міський голова       Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

         до рішення виконавчого 

         комітету міської ради 

         від 12 липня 2018 р. № 315 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення ХV Білоцерківського марафону 

 

Гнатюк  

Валерій Володимирович 

 

-голова організаційного комітету, заступник міського голови; 

Антонюк  

Микола Анатолійович  

 

-заступник голови організаційного комітету,  радник міського 

голови; 

Литвиненко  

Катерина Сергіївна  

-заступник голови організаційного комітету,  начальник 

управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради; 

 

    Члени організаційного комітету: 

 

Балясников  

Володимир Матвійович 

 

-президент федерації легкої атлетики м. Біла Церква (за згодою);                                                                          

 

Бочаров  

Сергій Олексійович   

 

-віце-президент федерації легкої атлетики м. Біла Церква,  

 директор «Білоцерківського марафону» (за згодою);  

Ковальська  

 Юлія Іванівна    

-начальник відділу культури і туризму Білоцерківської міської     

 ради; 

 

Коросько  

Валентина Миколаївна  

-заступник начальника управління - начальник відділу питань 

 фізичної культури та спорту управління з питань молоді та  

 спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Кравець  

Анатолій Васильович  

-директор департаменту житлово-комунального господарства   

 Білоцерківської міської ради; 

 

Куроченко  

Іван Панасович  

-голова Київського обласного відділення Національного 

 олімпійського комітету України (за згодою); 

  

Мельниченко 

Геннадій  Вікторович 
-начальник Білоцерківського відділу поліції Головного 

 управління Національної поліції України в Київській області 

 (за згодою); 
 

Мельничук  

Володимир Едуардович 

-директор комунального підприємства Білоцерківської міської   

 ради «Підприємство готельного господарства» (за згодою); 

 

Петрик   

Юрій Федорович  

 

-начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської 

 ради;  

Романчук  

Сергій Іванович  

-тренер збірної команди України з легкої атлетики 

 (за згодою); 
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Терещук 

Світлана Григорівна 

-начальник міського фінансового управління  Білоцерківської 

міської ради; 

 

Франчук 

Петро Анатолійович  

-начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

 та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 

Яблонський 

Денис Іванович         

-начальник управління охорони здоров’я Білоцерківської міської 

 ради. 

 

 

Заступник міського голови                                                                          І. Новогребельська 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток 2 

         до рішення виконавчого 

         комітету міської ради 

         від 12 липня 2018 р. №315 

 

З А Х О Д И 

з підготовки та проведення ХV Білоцерківського марафону 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Забезпечити охорону правопорядку під 

час проведення змагань та у місцях 

проживання учасників змагань 

 

під час 

проведення 

змагань 

Білоцерківський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції України в 

Київській області (за згодою) 

2. Забезпечити під час проведення 

змагань наявність: роздягалень, 

біотуалетів, приміщень для проведення 

учасниками технічної наради та прес-

конференції. 

під час 

проведення 

змагань 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради, 

департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

3. Вжити заходів щодо ремонту та 

прибирання дороги по бульвару 

Олександрійський (від готелю “Рось” 

до вул. Б. Хмельницького та в 

зворотньому напрямку) 

серпень - 

вересень 

2018 року 

Департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

4. Організувати надання необхідних 

медичних послуг на належному рівні 

 

під час 

проведення 

змагань 

Управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради 

 

5. Організувати : 

- перекриття руху транспорту під час 

проведення змагань 

- місця паркування автобусів та 

легкових автомашин в місцях 

проведення змагань  та проживання 

учасників;  

- безпеку проведення змагань, в т.ч. 

відключення світлофорів. 

під час 

проведення 

змагань 

Білоцерківський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції України в 

Київській області (за згодою), 

департамент житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

 

6. Скорегувати рух автотранспорту по 

маршрутах №4, 6, 6-а, 7, 22, 25, 8 та 

тролейбусу по маршруту №1 під час 

проведення змагань. 

під час 

проведення 

змагань 

Відділ транспорту та зв’язку 

Білоцерківської міської ради,  

Білоцерківський відділ поліції 

Головного управління 

Національної поліції України в 

Київській області (за згодою) 

7. Забезпечити висвітлення змагань в 

засобах масової інформації. 

жовтень 

2018 року 

Відділ інформаційних ресурсів 

та зв’язків з громадськістю 

Білоцерківської міської ради 

8. Розробити заходи та провести 

відповідну роботу щодо висвітлення 

змагань на біг-бордах, сіті-лайтах. 

вересень – 

жовтень 

2018 року 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради, 

федерація легкої атлетики міста 

( за згодою ) 
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1 2 3 4 

9. Забезпечити виготовлення 

інформаційно-рекламної продукції : 

запрошення, прес-релізи, бейджики, 

інформаційні плакати. 

серпень – 

вересень 

2018 року 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради,  

федерація легкої атлетики міста 

(за згодою) 

 

10. Забезпечити на належному рівні 

проведення церемонії урочистого 

відкриття, закриття змагань та 

нагородження переможців. 

під час 

проведення 

змагань 

Відділ культури і туризму 

Білоцерківської міської ради,  

управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради  

11. Організувати участь волонтерів при 

підготовці та під час проведення 

змагань. 

жовтень 

2018 року 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради, 

федерація легкої атлетики міста 

( за згодою ) 

12 Забезпечити тематичне святкове 

оформлення та упорядкування б-р. 

Олександрійський (від готелю “Рось” 

до вул. Б. Хмельницького ). 

під час 

проведення 

змагань 

Департаменту житлово-

комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

13. Організувати участь вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

міста в змаганнях  

під час 

проведення 

змагань 

Управління освіти і науки 

Білоцерківської міської ради,  

управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради  

14. Організувати радіотрансляцію ходу 

змагань на радіо з озвученням на місці 

старту-фінішу.  

під час 

проведення 

змагань 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради спорту. 

 

Заступник міського голови                                                                          І. Новогребельська 

 

 


