
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 190 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2020 року № 174 

«Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру» 

 

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

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», беручи до уваги 

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 02 квітня 2020 року № 255), Розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 21 березня 2020 року № 6 

«Про врегулювання  питань перевезень громадським транспортом за спеціальними 

квитками», Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06 квітня 2020 

року № 183,  з метою запобігання поширенню на території міста Біла Церква гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Пункт 4 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 

квітня 2020 року № 174 «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру» викласти в такій редакції: 

«4. З метою запобігання розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вжити таких заходів: 

4.1. Заборонити:  

4.1.1. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у 

міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, 

зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного 

таксі, крім перевезення: 

- легковими автомобілями; 

- службовими (орендованими) автомобільними транспортними засобами працівників 

підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону 

здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних 

послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські 

послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 

правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають 

безперервний промисловий цикл, за умови  забезпечення водіїв та пасажирів під час таких 

перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості місць для сидіння, 

передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 
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реєстраційних документах на цей транспортний засіб і виключно за маршрутами руху, 

погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

- міським наземним транспортом (тролейбус, автобус) працівників підприємств, 

установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність міста, за визначеними схемами 

руху та за наявності спеціального квитка, при умові  забезпечення водіїв та пасажирів під час 

таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості, що одночасно не 

перевищує половини кількості  місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

4.1.2. перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього 

сполучення Київської області (приміському, міському, регіональному та дальньому).» 

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

ради, відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради довести вимоги цього 

рішення до громадськості та перевізників відповідно. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


