
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 668 
 

Про уповноваження посадових осіб на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у сфері 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 
 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу транспорту та зв`язку Білоцерківської 

міської ради від 06 вересня 2021 року № 263, відповідно до пункту 2 частини першої статті 

255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 17 та 40 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», пунктів 147 та 149 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року 

№ 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184), 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Уповноважити посадових осіб відділу транспорту та зв`язку Білоцерківської міської 

ради, згідно з додатком до рішення, на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту під час 

здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 

Білоцерківської міської територіальної громади, при виявленні порушень за статтею 155 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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

розподілом обов’язків. 
 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 28. 09. 2021 року № 668 
 

 

Посадові особи, уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення 

у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, під час здійснення 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської 

міської територіальної громади 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Назва організації 

1 Шевченко Олена Сергіївна Начальник 

відділу 

Відділ транспорту та зв`язку 

Білоцерківської міської ради 

 

2 Клочан Віктор Борисович Головний 

спеціаліст 

відділу 

Відділ транспорту та зв`язку 

Білоцерківської міської ради 

 

3 Гошко Людмила Іванівна Головний 

спеціаліст 

відділу 

Відділ транспорту та зв`язку 

Білоцерківської міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 
 

 


