Про організацію та проведення в
м. Біла Церква змагань з драгрейсінгу
Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту
Білоцерківської міської ради від 26 квітня 2021 року № 190/01-09, на підставі листа
громадської організації «Вінницька федерація драгрейсінгу та дріфту» від 24 березня 2021
року № 11, відповідно до статті 6 Закону України «Про дорожній рух», статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про
автомобільні дороги», Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства молоді та
спорту України від 28 грудня 2020 року за № 2821, з метою проведення на належному рівні
на території Білоцерківської міської територіальної громади з 23 по 25 липня 2021 року
етапу Чемпіонату Спілки Клубів «Української драгрейсінг федерації» UDRF, третього та
четвертого етапів Чемпіонату України з мото драгрейсінгу, етапу Чемпіонату Ліги розвитку
дрегрейсингу DDL, виставки спортивних автомобілів та впорядкування відповідних умов
безпеки дорожнього руху, попередження створення аварійності на автомобільних дорогах
міста та місцях, де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод, виконавчий
комітет міської ради вирішив:
1. Дозволити проведення етапу Чемпіонату Спілки Клубів «Української драгрейсінг
федерації» UDRF, етапу Чемпіонату Ліги розвитку драгрейсінгу DDL, третього та
четвертого етапів Чемпіонату України з мото драгрейсінгу 24 – 25 липня 2021 року в період
з 8.00 год. до 21.00 год. за адресою: м. Біла Церква, м-н «Гайок» (аеродром) за умови
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень.
2. Дозволити проведення виставки спортивних автомобілів 23 липня 2021 року в
період з 16.00 год. до 21.00 год. за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа (БРУМ) за
умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень.
3. Внести зміни до організації дорожнього руху автотранспорту 23 липня 2021 року з
16.00 год. до 21.00 год. для проведення виставки спортивних автомобілів шляхом
перекриття перехресть: Торгова площа - вул. Леся Курбаса, Торгова площа - вул. Богдана
Хмельницького та заїзд вул. Ярослава Мудрого-Торгова площа.
4. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного
управління Національної поліції України в Київській області та Батальйону патрульної
поліції в м. Біла Церква Управління патрульної поліції в Київській області Департаменту
патрульної поліції забезпечити тимчасове перекриття руху 23 – 25 липня 2021 р. в місцях
проведення зазначеного заходу.
5. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради
розробити схеми тимчасового перекриття руху транспорту за маршрутами проведення
змагань згідно з чинним законодавством.
6. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного
управління Національної поліції України в Київській області та комунальному
підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» забезпечити громадський
правопорядок 23 – 25 липня 2021 р. в місцях проведення зазначеного заходу.
7. Рекомендувати аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області м. Біла
Церква надати пожежний автомобіль та бригаду пожежників 24-25 липня 2021 року для
безпечного проведення змагань.
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8. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству Київської обласної
ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
«Білоцерківська станція екстреної медичної допомоги» надати автомобіль швидкої
допомоги (реанімаційна) та бригаду лікарів 24-25 липня 2021 року для безпечного
проведення змагань.
9. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської
ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з
розподілом обов`язків.

Міський голова
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