
                                                                                                                           

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3527-37-VIII 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

автомобільного транспорту Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 15 травня 2020 року №5238-96-

VII (зі змінами) 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до пункту 22 частини 

першої статті 26, частини першої, п’ятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», з метою підвищення рівня якості 

надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування 

та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту 

Білоцерківської міської територіальної громади, міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Програми розвитку автомобільного транспорту Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради 

від 15 травня 2020 року №5238-96-VII (зі змінами) (надалі – Програма), а саме: 

1.1. графу 10 таблиці розділу 5 «План реалізації Програми» Програми викласти в новій 

редакції: 

10 Розширення та оновлення парку шляхом 

придбання транспортних засобів із двигунами 

екологічного стандарту не нижче «Євро 5» та 

пристосованих до потреб пасажирів з 

обмеженими фізичними можливостями 

(автобусів, електробусів та ін.) 

2023 – 30 000,0 

2024 - 7040,0 

2025 - 7040,0 

КП БМР 

«Тролейбусне 

управління» 

 

1.2. графу «Всього» таблиці розділу 5 «План реалізації Програми» Програми викласти в 

новій редакції: 

                                                                                           

Всього: 
46 880,0  

 

1.3. абзац 1 розділу 7 «Фінансове забезпечення виконання Програми» Програми викласти в 

новій редакції: 

«Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади шляхом поповнення статутного капіталу підприємства; 

обласного та державного бюджетів; власних коштів комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Тролейбусне управління» та інших джерел, не заборонених законодавством 

України.». 



 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, 

регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку 

підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового 

комплексу. 

 

 

Міський  голова                                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


