
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 вересня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 573 

 

Про відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла Церква   

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 02 вересня 2022 року № 204, відповідно до статей 30, 32, 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 № 145 від 07 липня 2022 року та з 

метою організації відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла Церква, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла 

Церква згідно з додатком. 

2. Управлінням, іншим структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради забезпечити виконання плану заходів з 

урахуванням обмежень в умовах правового режиму воєнного стану.   

3. Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради інформувати 

Київську обласну військову адміністрацію, Білоцерківську районну військову адміністрацію, 

місцеві органи Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій 

про проведення заходів з відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла Церква. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 09. 09. 2022 року № 573 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла Церква 

1. Провести у м. Біла Церква офіційну церемонію урочистого підняття Прапора міста 

Біла Церква та Державного Прапора України, а також церемонії покладення квітів у м. Біла 

Церква  до пам’ятника засновнику міста Ярославу Мудрому та пам’ятних місць для 

вшанування борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної 

безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території 

України. 

Управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради 

10 вересня 2022 року  

11.00 год. -  площа біля міської ради, площа біля 

стендів з портретами Героїв, пам’ятник Ярославу 

Мудрому 

 

2. В рамках відзначення 990-ї річниці Дня міста Біла Церква вжити заходів щодо 

святкового оформлення міста та відповідний санітарний стан територій в місцях проведення 

церемоній та інших заходів визначених даним рішенням. 

 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

      до 10 вересня 2022 року 

 

3. Доручити оформлення тематичних фотовиставок, виставок образотворчого 

мистецтва, інсталяцій, фотозон та інших тематичних локацій, присвячених історії, розвитку 

та сучасності міста Біла Церква. 

                               Управління культури і туризму Білоцерківської                

        міської ради 

Управління освіти і науки Білоцерківської  

міської ради 

Управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради 

КУ БМР Територіальний центр надання соціальних 

послуг ім. Петера Новотні 

 

10 вересня 2022 року 

     Торгова площа 

4. Провести у бібліотеках квести, арт-світлиці, краєзнавчі інформ-години про місто Біла 

Церква, книжково-ілюстративні виставки, віртуальні прогулянки містом, бібліографічні 

огляди літератури, поетичні заходи, літературно-музичний фестиваль «Моє ім’я Україна», 

виставки образотворчого та ужиткового мистецтва присвячені 990-ї річниці Дня міста Біла 

Церква 

Управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради 

КЗ БМР Білоцерківська централізована бібліотечна 

система імені Петра Красножона 

 



2                                                  Продовження додатка 

 

Протягом вересня 2022  року 

5. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з відзначення 

990-ї річниці Дня міста Біла Церква. 

     Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з    

громадськістю Білоцерківської міської ради 

     Вересень 2022 року 

  
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 

  


