
Проект рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
від «___»__________ 20___ р.                    м. Біла Церква                                         № _____ 

                                                                                                       

 

Про проведення  в 2019 році  

природоохоронної акції  «Еко-Пікнік»  

в м. Біла Церква 

 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 03 травня 2019 року № 925, з метою пропагування 

охорони, ефективного використання природного фонду міста, відтворення його 

природних комплексів та об’єктів, створення умов для  ефективного туризму, відпочинку 

та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму 

охорони природних об’єктів, екологічного виховання дорослого та дитячого населення 

міста, реалізації екологічних програм,  відповідно до пп. 7 п. «а» ст. 30, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про 

благоустрій населених  пунктів»,  ст. 10  Закону  України  «Про  природно-заповідний 

фонд  України», ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», ст.ст. 5, 23 Закону України 

«Про Національну поліцію»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради: 

1.1.   організувати та провести природоохоронну акцію «Еко-Пікнік» на 

території острова «Дитинство»  в м. Біла Церква 01 червня 2019 року. 

1.2.   розробити план – схему розміщення локацій,  забезпечити створення та 

розміщення рекламної та інформаційної продукції, атрибутики заходу та  запропонувати 

взяти участь у природоохоронній акції колективам учбових закладів міста, підприємствам, 

організаціям, установам, громадським організаціям, населенню міста. 

1.3. спільно з відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради, 

управлінням освіти і науки міської ради, управлінням з питань  молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради організувати проведення масових екологічних, розважальних 

та спортивних заходів на території острова «Дитинство» в рамках проведення «Еко-

Пікніку». 

1.4.   звернутись до Білоцерківському відділу поліції  Головного управління 

Національної поліції в Київській області  з метою забезпечення  правопорядку у період 

природоохоронної акції «Еко-Пікнік» на  території острова «Дитинство». 

2.  Підприємствам торгівлі та громадського харчування, які будуть задіяні в 

проведенні природоохоронної акції «Еко-Пікнік», здійснювати свою підприємницьку 

діяльність на території острова «Дитинство» згідно умов проведення заходу, визначених 

департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.  

3.  Відділу транспорту та зв’язку міської ради внести зміни у діючу схему міських 

автобусних маршрутів на 01 червня 2019 року  для перевезення пасажирів  до острова 

«Дитинство». 

4.   Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю  Білоцерківської 

міської ради  забезпечити висвітлення в засобах масової інформації  даного рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А. В. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Г. Дикий 


