
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 386 

 

Про уповноваження інспекторів з паркування відділу по контролю за паркуванням 

управління дорожнього господарства департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради розглядати справи про адміністративні 

правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 27 червня 2022 року № 695, відповідно до підпункту 7¹ пункту 

«а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 

транспортних засобів», Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою 

покращення організації дорожнього руху, впорядкування паркування транспортних засобів, 

збільшення пропускної спроможності окремих ділянок вулично-дорожньої мережі 

Білоцерківської міської територіальної громади,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Надати повноваження інспекторів з паркування посадовим особам відділу по 

контролю за паркуванням управління дорожнього господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради. 

2. Уповноважити інспекторів з паркування відділу по контролю за паркуванням 

управління дорожнього господарства департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради: 

2.1.  здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою і сьомою статті 

122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного 

населеного пункту, зафіксоване у режимі фотозйомки (відеозапису), частинами першою, 

другою та восьмою статті 152¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення; 

2.2. складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених частинами першою та другою статті 152¹ Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та передавати їх на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; 

2.3.  проводити тимчасове затримання транспортних засобів у випадках, 

передбачених ст. 265⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення та в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

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

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                            Геннадій ДИКИЙ 
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