
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 554 

 

Про відзначення 30-річчя незалежності України  

у Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 03 серпня 2021 року № 332, відповідно до підпункту 3 пункту б частини 1 

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації 

відзначення 30-річчя незалежності України у Білоцерківській міській територіальній громаді, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відзначити 30-річчя незалежності України на території Білоцерківської міської 

територіальної громади 24 серпня 2021 року за умови дотримання відповідних  санітарних та 

протиепідемічних обмежень. 

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради забезпечити створення  рекламної інформаційної продукції та висвітлення заходів в 

засобах масової інформації. 

3. Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради , управлінню освіти і 

науки Білоцерківської міської ради, управлінню молоді та спорту Білоцерківської міської ради  

забезпечити організацію та проведення святкових заходів. 

4. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради забезпечити 

розміщення рекламної та інформаційної продукції. 

5. Відділу торгово-побутового обслуговування населення  та громадського харчування 

Білоцерківської міської ради забезпечити святковий ярмарок за умови дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень. 

6. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

забезпечити святкове оформлення населених пунктів Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

7. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-

експлуатаційне управління» передбачити та організувати підключення звукової, 

освітлювальної апаратури та інших електроприладів на Торговій площі. 

8. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» 

забезпечити охорону громадського порядку по вулиці Леся Курбаса, на Торговій площі та в 

Білоцерківському міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, де заплановано 

проведення заходів. 

9. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області забезпечити правопорядок під 

час проведення заходів в рамках відзначення 30-річчя незалежності України.  

10. Рекомендувати перевізникам міських маршрутів продовжити графік роботи 

транспорту на території Білоцерківської міської територіальної громади до 23.00 год. 24 

серпня 2021 року. 

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

розподілом обов’язків. 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


