
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 червня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 374 

 

Про відзначення Дня молоді у Білоцерківській 

міській територіальній громаді 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 25 травня 2020 року № 216/01-09, з метою підготовки та 

відзначення 27 червня 2021 року в Білоцерківській міській територіальній громаді Дня молоді, 

відповідно до підпункту 10, пункту «а», частини першої статті 30, підпункту 3, пункту б, 

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 

27 Закону України «Про дорожній рух», статей 5, 23 Закону України «Про Національну 

поліцію», Указу Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 «Про День молоді», 

підпункту 1.15. пункту 1 розділу VІІI Заходи з реалізації Програми сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 24 грудня 2020 року №34-05-VIІI, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відзначити День молоді в Білоцерківській міській територіальній громаді 27 червня 

2021 року, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень. 

2. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради організувати                   

27 червня 2021 року проведення масових розважальних, інформаційно-просвітницьких, 

культурологічних та спортивних заходів у рамках відзначення Дня молоді, за умови 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень. 

3. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського 

харчування Білоцерківської міської ради забезпечити роботу пунктів дрібнороздрібної 

торгівельної мережі (безалкогольні напої, морозиво, солодощі, тощо) у місцях проведення 

заходів, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень. 

4. Тимчасово, в період з 07:00 год. до 23:00 год. 27 червня 2021 року, на час проведення 

заходів з нагоди відзначення Дня молоді, обмежити рух транспортних засобів на Торговій 

площі та від перехрестя Клубного провулку з вулицею Леся Курбаса до перехрестя вулиці 

Леся Курбаса з Торговою площею згідно зі схемою організації дорожнього руху, погодженої 

з відповідним підрозділом поліції України. 

5.  Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області, Батальйону патрульної поліції в 

м. Біла Церква Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту 

патрульної поліції, Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» забезпечити тимчасове перекриття руху та правопорядок 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 транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради забезпечити 27 червня 

2021 року роботу автобусних маршрутів загального користування Білоцерківської міської 
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територіальної громади, а саме: №№ 4 (Ш), 6 (С), 11 (С), 16 (Г), 18 (П), 19 (Г), 22 (Т) до 24:00 

год. в напрямку до міста та в зворотному напрямку.  

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

ради проінформувати населення про тимчасові зміни в організації дорожнього руху на час 

відзначення Дня молоді та забезпечити  участь у висвітленні цього заходу в  засобах масової 

інформації. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


