
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 582 

 

Про деякі питання організації та проведення ІІ Міжнародного 

симпозіуму скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від  11 серпня 2021 року № 341, відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 32, 

частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання підпункту 4 пункту 4 розділу 5 Програми розвитку культури, 

мистецтва, духовності та туризму Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-

2023 року, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року № 56-

05-VIII, керуючись рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 

березня 2021 року № 161 «Про організацію та проведення ІІ Міжнародного симпозіуму 

скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади», від 23 

березня 2021 року №185 «Про погодження програми та умов закритого конкурсу ІІ 

Міжнародного симпозіуму скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської міської 

територіальної громади», з метою забезпечення проведення ІІ Міжнародного симпозіуму 

скульптури, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. В період з 30 серпня 2021 року по 18 вересня 2021 року провести ІІ Міжнародний 

симпозіум скульптури у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади. 

2. Визначити місце (вуличний майданчик) для роботи митців та виготовлення 

скульптур - територію комунального закладу Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька 

спортивна школа «Зміна» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Росьова, 17. 

3. Визначити місце встановлення скульптур - на реконструйованій частині алеї по 

бульвару Олександрійському від будинку № 125 до будинку № 107. 

4. Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради, управлінню 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради  здійснити координацію роботи 

по забезпеченню встановлення скульптур на реконструйованій частині алеї по бульвару 

Олександрійському. 

5. Управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради забезпечити: 

5.1.  учасників житлом, харчуванням, трансфертом до міста Київ та до міста Біла 

Церква; 

5.2. учасників вуличним майданчиком для роботи митців та виготовлення 

скульптур, витратними матеріалами, необхідним обладнанням та залучення додаткових 

спеціалістів у разі необхідності; 

5.3. встановлення та монтаж виготовлених скульптур; 

5.4. організацію майстер-класів, воркшопів, лекцій, кінопоказів відповідної 

тематики. 

6. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, 

відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради, 
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управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради забезпечити рекламно-

інформаційну компанію ІІ Міжнародного симпозіуму скульптури. 

7. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради забезпечити відповідний санітарний стан місця роботи митців та виготовлення 

скульптур, місць монтажу скульптур. 

8. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» забезпечити чергування та охорону місця роботи митців в дні проведення ІІ 

Міжнародного симпозіуму скульптури.  

9. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити організаційно 

- правові заходи щодо забезпечення медичної допомоги в дні проведення ІІ Міжнародного 

симпозіуму скульптури. 

10. Рекомендувати Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області забезпечити правопорядок під 

час проведення ІІ Міжнародного симпозіуму скульптури. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Міський голова                                                                                                         Геннадій ДИКИЙ 


