
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 674 

 

Про відзначення Дня захисників і захисниць України на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 5 жовтня 2022 року № 246, відповідно до статей 30, 32, 40, 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 23 Закону України «Про 

Національну поліцію», пункту 3.35 додатку до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 28 грудня 2021 року № 902 «Про план роботи виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради на 2022 рік», 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 Дня захисників і захисниць України на території 

Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня захисників і захисниць 

України на території Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком. 

2. Управлінням, іншим структурним підрозділам Білоцерківської міської ради та 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради забезпечити виконання плану заходів з 

підготовки і відзначення Дня захисників і захисниць України  на території Білоцерківської 

міської територіальної громади 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 

відзначення Дня захисників і захисниць України на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

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 12. 10. 2022 року № 674 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення  

Дня захисників і захисниць України на території Білоцерківської  

міської територіальної громади 

1. Проведення: 

1) церемонії покладення квітів у м. Біла Церква та інших населених пунктах 

Білоцерківської міської територіальної громади до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць 

поховань видатних діячів українського державотворення, 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 

14 жовтня 2022 року   

10.00 год. – портрети Героїв на площі біля міської 

ради,    

11.00 год. – меморіальний комплекс на честь гетьмана 

Івана Мазепи та Козацької слави, с. Мазепинці. 

  

2)  урочистого відкриття меморіальної дошки Буданцову Олександру Володимировичу  

- загиблому захиснику України, випускнику Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Білоцерківської міської ради Київської області. 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради 

14 жовтня 2022 року   

09.00 год. – Білоцерківська гімназія – початкова школа 

№6 «Перспектива» Білоцерківської міської ради 

Київської області    

 

3) інформаційно-просвітницьких заходів (медійних, культурно-мистецьких, тематичних 

наукових, освітніх та інших заходів (кампаній), лекцій, засідань за круглим столом, 

демонстрації фільмів, виставок фотографій та архівних документів тощо) у  закладах культури 

та освіти, спрямованих на популяризацію Дня захисників і захисниць України, поширення 

інформації про українські національні бойові традиції, зокрема княжої доби, козацьких часів, 

років боротьби за незалежність України у XX столітті, а також відсічі та стримування збройної 

агресії росії.  

Управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради; 

           Управління освіти і науки Білоцерківської міської  

         ради; 

КЗ БМР Білоцерківська централізована бібліотечна 

система ім. П. Красножона 

     жовтень  2022 року; 



 

2                                           Продовження додатка 

4) благоустрою та оформлення державною символікою місць проведення заходів до Дня 

захисників і захисниць України на території Білоцерківської міської територіальної громади   

 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

 

 жовтень 2022 року. 

 

2. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів до Дня 

захисників і захисниць України на території Білоцерківської міської територіальної громади   

 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта»;  

Білоцерківське  районне управління поліції 

Головного управління Національної поліції України 

в Київській області; 

Батальйон патрульної поліції в м. Біла Церква 

Управління патрульної поліції в Київській області 

Департаменту патрульної поліції 

     14 жовтня 2022 року   

 

3. Сприяння: 

1) широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з відзначення Дня 

захисників і захисниць України на території Білоцерківської міської територіальної громади . 

Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради 

Жовтень 2022 року; 

2) проведенню релігійними організаціями урочистих молебнів за Україну та захисників 

і захисниць України. 

Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з 

громадськістю Білоцерківської міської ради 

14 жовтня  2022 року 

 

 

Перший заступник міського голови     Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 

  

  

 


