
 
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 447 
 
Про підготовку та проведення чемпіонату України з марафонського 

бігу серед дорослих та молоді, Bila Tserkva marathon (III-IV ранг)   
 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 22 червня 2021 року № 259/01-09, відповідно до статті 40, 

частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, 

затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 грудня 2020 року 

№ 2821(зі змінами), з метою належної підготовки та проведення  03 жовтня 2021 року в м. Біла 

Церква чемпіонату України з марафонського бігу серед дорослих та молоді, Bila Tserkva 

marathon (III-IV ранг), виконавчий комітет міської ради вирішив: 
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в м. Біла Церква 

чемпіонату України з марафонського бігу серед дорослих та молоді, Bila Tserkva marathon (III-
IV ранг) та затвердити його склад згідно з додатком 1. 

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення чемпіонату України з марафонського 

бігу серед дорослих та молоді, Bila Tserkva marathon (III-IV ранг) згідно з додатком 2. 
3. Відділам, управлінням та іншим структурним підрозділам Білоцерківської міської 

ради забезпечити виконання зазначених заходів. 
4. Внести зміни до організації дорожнього руху автотранспорту для проведення 

чемпіонату України з марафонського бігу серед дорослих та молоді, Bila Tserkva marathon (III-
IV ранг) 03 жовтня 2021 року з 09.00 до 16.00 год. за маршрутом: старт – перехрестя бульвар 

Олександрійський – вул. Сквирське шосе до перехрестя бульвар Олександрійський – вул. 
Героїв Небесної Сотні та в зворотному напрямку до перехрестя бульвар Олександрійський - 
вул. Сквирське шосе  по колу.   

5. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

розробити схеми тимчасового перекриття руху транспорту за маршрутами проведення змагань 

згідно  чинним законодавством.  
6. 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 та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» забезпечити громадський порядок та тимчасове перекриття руху під 

час проведення зазначеного заходу.  
7. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити 

проведення змагань з марафонського бігу на належному рівні. 
8. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити в засоби масової інформації це  рішення. 
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов`язків. 
 

Міський голова        Геннадій  ДИКИЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
від 13. 07. 2021 року № 447 

 
Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення в м. Біла Церква чемпіонату України з 

марафонського бігу серед дорослих та молоді,  
Bila Tserkva marathon (III-IV ранг) 

 
Возненко 
Катерина Сергіївна 

- голова організаційного комітету, заступник міського  
голови; 
 

Антонюк  
Микола Анатолійович         

- заступник голови організаційного комітету, радник 

міського голови ; 
 

Гончарук  
Марина Валентинівна 

- заступник голови організаційного комітету, заступник 

начальника управління-начальник відділу з питань сімейної 

та молодіжної політики управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради. 
 

Члени організаційного комітету: 
 
Балясников  
Володимир  Матвійович 

- президент федерації легкої атлетики м. Біла Церква (за 

згодою);                                                                          
 

Ковальська  
Юлія Іванівна    

- начальник управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 
 

Коросько  
Валентина Миколаївна  

- заступник начальника управління - начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 
 

Кух 
Юрій Михайлович 

- начальник управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради; 
 

Мельничук  
Володимир Едуардович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Підприємство готельного господарства»; 
 

Пелех  
Михайло Іванович 

- начальник Білоцерківського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції України в 

Київській області (за згодою); 
 

Петрик   
Юрій Федорович  

- начальник управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради;  
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Романчук  
Сергій Іванович  

- головний тренер штатної збірної команди України з легкої 

атлетики (за згодою); 
 

Савченко 
Олег Іванович  

- директор департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 
 

Стешенко 
Олександр Володимирович 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради; 
 

Терещук 
Світлана Григорівна 

- начальник управління фінансів  Білоцерківської міської 

ради; 
 

Франчук 
Петро Анатолійович  

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Шевченко  
Олена Сергіївна 

- начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради. 
 
 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   Анна ОЛІЙНИК  

 
 

  



Додаток 2 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
від 13. 07. 2021 року № 447 

 
З А Х О Д И 

з підготовки та проведення чемпіонату України з марафонського бігу серед дорослих та 

молоді, Bila Tserkva marathon (III-IV ранг) 
  

№ Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1. Забезпечити охорону правопорядку 

під час проведення змагань та у 

місцях проживання учасників змагань 

під час 

проведення 

змагань 

Білоцерківське районне 

управління 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  
б-р. Олександрійський, 94 
(від комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Підприємство готельного 

господарства» до пам’ятного знаку 
«Гренадерам 2-го Київського 

козачого полку» та в зворотному 

напрямку) 

серпень - 
вересень 

2021 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; 
-  паркування автобусів та легкових 

автомашин у місцях проведення 

змагань  та проживання учасників;  
- безпеку проведення змагань, в т.ч. 

відключення світлофорів 

під час 

проведення 

змагань 

Білоцерківське районне 

управління поліції Головного 

управління Національної 

поліції України в Київській 

області (за згодою), 
департамент житлово-
комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 
6. Скоригувати рух на міських 

автобусних маршрутах загального 

користування 4, 6, 6 а, 7, 8,  21, 22 та 

тролейбусів за маршрутами №1, №4, 
№8 під час проведення змагань 

під час 

проведення 

змагань 

Відділ транспорту і зв’язку 

Білоцерківської міської ради,  
Білоцерківське районне 

управління поліції Головного 

управління Національної 

поліції України в Київській 

області (за згодою). 
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7. Забезпечити висвітлення змагань у 

засобах масової інформації 
жовтень 
2021 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 
2021 року 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради, 
федерація легкої атлетики 

міста ( за згодою ) 
9. Забезпечити виготовлення 

інформаційно-рекламної продукції: 
запрошення, прес-релізи, бейджі, 
афіші, інформаційні плакати тощо 

серпень – 
вересень 
2021 року 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради,  
федерація легкої атлетики 

міста (за згодою) 
10. Забезпечити проведення церемонії 

урочистого відкриття, закриття 

змагань та нагородження переможців) 

під час 

проведення 

змагань 

Управління 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 
2021 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 комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради 

«Підприємство готельного 

господарства» (б-р Олександрійський, 
94)  до пам’ятного знаку «Гренадерам 

2-го Київського козачого полку» та в 

зворотному напрямку) 

під час 

проведення 

змагань 

Департамент житлово-
комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

13. Організувати участь вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

міста в змаганнях 

під час 

проведення 

змагань 

Управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської 

ради, 
 управління освіти і науки 

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 
 
 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради   Анна ОЛІЙНИК  

 


