
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 серпня 2018 року                                   м. Біла Церква                          № 403 
 

Про організацію та проведення  

культурно-масових розважальних заходів  

з нагоди 986-ї річниці Дня міста Біла Церква 

 

 Розглянувши подання відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради  від   

16 серпня 2018 року № 238, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», рішення виконавчого комітету від 26 червня 2018 року № 287 «Про план 

роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на третій квартал 2018 року», з 

метою організації відзначення 986-ї річниці Дня міста Біла Церква, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 1.Організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з нагоди          

986-ї річниці Дня міста Біла Церква доручити: 

 -відділу культури і туризму міської ради Білоцерківської міської ради; 

 -управлінню з питань молоді та спорту міської ради Білоцерківської міської ради; 

 -управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

 -департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 -управлінню архітектури і містобудування Білоцерківської міської ради; 

 -комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківський 

міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка». 

 2.В рамках відзначення 986-ї річниці Дня міста Біла Церква вжити заходів: 

 2.1.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальне 

шляхово-експлуатаційне управління» - щодо підключення звукової, освітлювальної 

апаратури та інших електроприладів. 

 2.2.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» забезпечити чергування по вулиці Ярослава Мудрого та на Торговій площі, де 

будуть проводитися підготовчі роботи щодо монтування сценічного обладнання з 07 

вересня 22.00 години по 08 вересня до 09.00 години 2018 року. 

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

харчування Білоцерківської міської ради організацію та проведення святкових ярмарків. 

 2.4.Управлінню економіки Білоцерківської міської ради організацію участі 

представників делегацій країн міст – побратимів у святкуванні 986-ї річниці Дня міста Біла 

Церква. 

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

міської ради  висвітлення заходів з підготовки та відзначення 986-ї річниці Дня міста Біла 

Церква. 

      2.6.Відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради вжити організаційно-

правові заходи щодо забезпечення організації дорожньо-транспортного руху шляхом його 

обмеження 08 вересня 2018 року по вулиці Леся Курбаса, Ярослава Мудрого, Торговій 

площі. 



2 

 

2.7.Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити організаційно-

правові заходи щодо забезпечення чергування автомобіля екстреної медичної допомоги. 

 3.Довести до відома Білоцерківського відділу Головного управління Національної 

поліції України  в Київській області  графік проведення культурно-масових розважальних 

заходів з нагоди 986-ї річниці Дня міста Біла Церква. 

 4.Доручити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» вжити 

організаційно-правових дій із залучення спонсорів для організації та проведення заходів 

щодо відзначення 986-ї річниці Дня міста Біла Церква. 

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

Міський голова                                           Г.  Дикий 
 


