
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 березня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 167 

 

Про вжиття заходів щодо вилучення (відчуження) транспортних засобів у водіїв, 

які керували такими в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

 

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», враховуючи Укази Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, з метою відвернення чи ліквідації ситуацій, що 

стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану воєнного стану в Україні, 

сприяння діяльності військового командування у запровадженні та здійсненні заходів 

правового режиму воєнного стану на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. На період строку дії воєнного стану в Україні Білоцерківському районному 

управлінню поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області, 

Батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної поліції України в 

Київській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України на території 

Білоцерківської міської територіальної громади: 

1.1. при виявленні осіб, які керують транспортними засобами у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх 

увагу та швидкість реакції здійснювати затримання таких транспортних засобів з метою 

безумовного доставлення їх на спеціальний майданчик (стоянку); 

1.2. невідкладно інформувати відповідні органи військового командування, що 

здійснюють на території Білоцерківської міської територіальної громади заходи правового 

режиму воєнного стану та Білоцерківську районну військову адміністрацію про затримані 

транспортні засоби з метою вирішення питання щодо їхнього подальшого вилучення 

(відчуження) в порядку визначеному чинним законодавством України для потреб  Збройних 

Сил України та інших військових формувань. 

2. Загальному відділу Білоцерківської міської ради направити це рішення до 

Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у 

Київській області, Батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква Управління патрульної 

поліції України в Київській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України. 

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

ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

Міський голова                                                                               Геннадій ДИКИЙ 


