
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 січня 2023 року                              м. Біла Церква                                                 № 04 

 

Про погодження проведення заходів, 

пов’язаних з відзначенням Водохреща 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 12 січня 2023 року № 12, листи від 12 січня 2023 року: настоятеля храму 

Покрови Божої Матері та голови адміністративної служби Білоцерківської єпархії Української 

Православної Церкви (організатори), відповідно до статей 30, 32, 40, 52, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 23 Закону України «Про Національну 

поліцію», враховуючи Порядок проведення масових заходів на території Київської області в 

умовах правового режиму воєнного стану, затвердженого Протоколом оперативного штабу 

Ради оборони Київської області від 07 липня 2022 року № 145 та з метою дотримання чинного 

законодавства України в умовах воєнного стану під час проведення заходів, пов’язаних з 

відзначенням Водохреща, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Погодити проведення заходів, пов’язаних з відзначенням Водохреща 19 січня 2023 

року: 

- 10.00 - храм Покрови Божої Матері, проспект Князя Володимира;  

-  13.00 - центральний пляж річки Рось;  

-  8.00  - копанка с. Шкарівка, вул. Героїв України.  

2. Організаторам заходів, пов’язаних з відзначенням Водохреща забезпечити захист 

учасників з урахуванням обмежень воєнного часу, дотриманням заходів безпеки та 

протиепідемічних заходів. 

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

правові заходи щодо забезпечення чергування автомобіля медичної допомоги під час 

проведення заходів. 

4. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

привести в належний стан місця проведення заходів. 

5. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів. 

6. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області та Батальйону патрульної поліції 

у місті Біла Церква Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту 

патрульної поліції забезпечити громадський порядок та безпеку руху транспортних засобів 

біля місць проведення заходів. 

7. Рекомендувати аварійно-рятувальному загону спеціального призначення  Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області 

забезпечити чергування та пункти обігріву під час проведення заходів. 

8. Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради інформувати Київську 

обласну військову адміністрацію, Білоцерківську районну військову адміністрацію, місцеві 
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органи Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій про 

проведення  заходу. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 


