
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 820 

 

Про відзначення загальнодержавних, релігійних 

Новорічно-Різдвяних свят у місті Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління культури і туризму Білоцерківської 

міської ради від 30 листопада 2021 року № 469, відповідно до статей 30, 32, 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 27 Закону України «Про дорожній 

рух», статей 5, 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 20 Закону України «Про 

автомобільні дороги» та з метою організації відзначення загальнодержавних, релігійних 

Новорічно-Різдвяних свят у місті Біла Церква, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Провести відзначення загальнодержавних, релігійних Новорічно-Різдвяних свят 

у місті Біла Церква в період з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року включно. 

2. В рамках відзначення Новорічно-Різдвяних свят забезпечити: 

2.1. створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції, а також святкове 

оформлення міста та встановлення новорічної атрибутики - департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради, управлінню культури і туризму 

Білоцерківської міської ради та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка; 

2.2. підключення світлової святкової ілюмінації в центральних районах міста 

(Торгова площа, вул. Леся Курбаса, вул. Ярослава Мудрого, Білоцерківський міський парк 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка), а також постійне освітлення міста, сіл та селища 

Білоцерківської міської територіальної громади в ніч з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 

року та в ніч з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року – комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»; 

2.3. організацію безперебійної роботи підприємств, установ, організацій та відповідних 

служб, що забезпечують ліквідацію аварійних ситуацій – департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради, підприємствам-надавачам послуг 

(за згодою); 

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

Білоцерківському міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка з 19 грудня 2021 

року по 14 січня 2022 року, де будуть встановлені новорічні декорації  та Новорічна 

атрибутика під час Новорічно-Різдвяних свят – комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Муніципальна варта» та Білоцерківському районному управлінню поліції 

Головного управління  Національної поліції України в Київській області; 

2.5. подовжений графік роботи транспорту з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року 

та з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року – комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Тролейбусне управління»; 

2.6. 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 
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поліції для уникнення дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки дорожнього 

руху вжити організаційно-правові заходи щодо його обмеження шляхом перекриття: 

- з 15 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року від будинку 7/1 по вулиці Леся Курбаса до 

Торгової площі; 

- з 17 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року на Торговій площі від центрального входу 

готелю «Київ» до арт-кафе «Квартира 36». 

3. Підприємствам, що надають транспортні послуги, подовжити графік надання 

транспортних послуг з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та з 06 січня 2022 року на 07 

січня 2022 року. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 


