
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 303 

 

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах загального користування 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської 

міської ради від 20 травня 2022 року № 35, листи Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Білоцерківський автобусний парк» від 19 травня 2022 року № 81, Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТРАНССІТІ» від 19 травня 2022 року № 47, Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЕПІТРАНС» від 19 травня 2022 року № 7, відповідно до частини другої 

статті 11 Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 2 пункту а) статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 

року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року 

№ 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX «Про затвердження Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17 травня 2022 року № 341/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 

22 травня 2022 року № 2263-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту 

та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 листопада 2009 року за № 1146/17162, зважаючи на значне зростання вартості 

матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів у період воєнного стану в Україні, з 

метою приведення у відповідність розміру тарифу на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування та для забезпечення безперебійного 

пасажирського перевезення громадським транспортом на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити тимчасовий тариф на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну 

поїздку одного пасажира в розмірі- 10,00 грн. 

2. Це рішення набирає чинності з 28 травня 2022 року. 

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

ради оприлюднити це рішення у засобах масової інформації. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 10 серпня 2021 року № 567 «Про встановлення тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування». 

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

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


