
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 634 

 

Про організацію та проведення культурно-

масових розважальних заходів з нагоди 

989-ї річниці Дня міста Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 01 вересня 2021 року № 359, відповідно до статей 30, 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 22 червня 2021 року № 423 «Про план роботи виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради на третій квартал 2021 року», з метою організації відзначення 

989-ї річниці Дня міста Біла Церква, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Відзначити 989-річницю Дня міста Біла Церква 17-18 вересня 2021 року за умови 

дотримання  відповідних  санітарних та протиепідемічних обмежень. 

2.  Організацію та проведення культурно-масових розважальних заходів з нагоди  989-ї 

річниці Дня міста Біла Церква доручити: 

- управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради; 

- управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 

- управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

- управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради; 

- комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного       

розвитку Білої Церкви»; 

- комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський 

парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». 

2.1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальне 

шляхово-експлуатаційне управління» забезпечити підключення звукової, освітлювальної 

апаратури та інших електроприладів. 

2.2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» забезпечити чергування по вулиці Ярослава Мудрого та на Торговій площі, де будуть 

проводитися підготовчі роботи щодо монтажу та демонтажу сценічного обладнання з 17 

вересня 12.00 години по 18 вересня 08.00 години 2021 року та під час проведення заходів.  

2.3. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради організацію та проведення святкових заходів щодо 

реалізації святкової атрибутики та розміщення закладів громадського харчування. 

2.4. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради щодо організації участі 

представників делегацій країн міст – побратимів у святкуванні 989-ї річниці Дня міста Біла 

Церква. 

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

ради висвітлення заходів з підготовки та відзначення 989-ї річниці Дня міста Біла Церква. 

2.6. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

забезпечити святкове оформлення міста та відповідний санітарний стан територій під час 

підготовки та проведення святкових заходів з нагоди 989-ї річниці Дня міста Біла Церква. 
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2.7. Управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради вжити організаційно-

правові заходи щодо забезпечення чергування автомобіля медичної допомоги під час 

проведення заходів. 

3. 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 для уникнення дорожньо-транспортних пригод та 

підвищення безпеки дорожнього руху вжити організаційно-правові заходи щодо його 

обмеження: 

- 17 вересня 2021 року по бульвару Олександрійському біля будинку, 107 з 12.00 год. 

по 18.00 год. та на площі біля ПК Білоцерківмаз з 07.00 год.; 

- 18 вересня 2021 року по вулиці Леся Курбаса, Ярослава Мудрого, на площі біля ПК 

Білоцерківмаз та на Торговій площі з 06.00 год. до 24.00 год. 

4. Рекомендувати перевізникам міських маршрутів продовжити графік роботи 

транспорту на території Білоцерківської міської територіальної громади до 00.00 год. 18 

вересня 2021 року. 

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

розподілом обов’язків. 

  

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 


