
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 190 

 

Про компенсацію за надання послуг з перевезення пасажирів 

міським електричним транспортом у місті Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської 

ради від 04 квітня 2022 року № 32, на підставі листа від 30 березня 2022 року № 30 комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»,  відповідно до пункту 22 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 8 

Закону України «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2004 року № 1735 «Про затвердження правил надання населенню послуг з 

перевезень міським електротранспортом», рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 15 грудня 2021 року № 835 «Про затвердження Методики розрахунку 

компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом в місті 

Білій Церкві, що становлять загальний економічний інтерес», рішення Білоцерківської міської 

ради від 23 грудня 2021 року № 2294-24-VIII «Про внесення змін до Програми розвитку 

електротранспорту міста Білої Церкви на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 15 травня 2020 року № 5239-96-VII (зі змінами)», протоколу № 

13 від 07 березня 2022 року Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, враховуючи, що комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» - єдине транспортне підприємство, яке з 13 березня 2022 року 

відновило перевезення пасажирів, здійснює перевезення лікарів, військових, 

військовозобов’язаних, працівників поліції, пожежних частин, фармацевтів та інших працівників 

підприємств критичної інфраструктури міста, з метою забезпечення сталого функціонування 

міської інфраструктури, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Компенсувати комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» обґрунтовані витрати за надання послуг з безоплатного перевезення 

пасажирів міським електричним транспортом у місті Біла Церква, застосувати фактичний 

розрахунок витрат компенсації за надання послуг з перевезення пасажирів  міським електричним 

транспортом у місті Біла Церква на період воєнного стану із заключенням додаткової угоди до 

основного договору. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків . 

 

 

Міський  голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


