
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 вересня 2020 року                            м. Біла Церква                                         № 529 

 

Про заборону проведення концертів та інших гастрольних 

заходів на території міста Біла Церква на період карантину 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради № 174 від 

02 квітня 2020 року «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру», протокол № 25 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 04 вересня 2020 року, постанову 

Головного державного санітарного лікаря України від 04 серпня 2020 року № 45 «Про 

внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 

проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 31 липня 2020 року № 368 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території Київської області або її окремих 

адміністративно-територіальних одиницях із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), у зв’язку з 

попередженням поширення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Біла Церква, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. На період дії карантину до прийняття окремого рішення заборонити проведення 

концертів та інших гастрольних заходів (крім тих, які проводяться в закладах культури, для 

яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності) на 

території міста Біла Церква.  

2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

разом із Білоцерківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у 

Київській області, Батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної 

поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції вжити заходів щодо контролю за 

виконанням суб’єктами господарювання вимог обмежувальних заходів. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради надіслати прийняте рішення 

Київській обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

4. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити 

широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

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

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                            Геннадій ДИКИЙ 


