
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 812 

 

Про припинення надання транспортних послуг з перевезення 

пасажирів комунальним підприємством Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» до прийняття окремого рішення 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу транспорту та зв’язку 

Білоцерківської міської ради від 09 грудня 2022 року № 45, враховуючи лист начальника 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» від 05 

грудня 2022 року № 167, відповідно до частини третьої статті 8, частини другої статті 20 

Закону України «Про міський електричний транспорт», статті 40, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX», від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

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

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX», від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про 

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

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-ХІ», від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про 

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

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ», від 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про 

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

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ХІ», Правил надання населенню послуг з 

перевезень міським електротранспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2004 року № 1735 (зі змінами) та з метою економії електричної енергії, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» 

припинити надання транспортних послуг з перевезення пасажирів до прийняття окремого 

рішення. 

2. У зв’язку з припиненням надання транспортних послуг з перевезення пасажирів 

комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», 

здійснювати оплату транспортних послуг за плановими показниками згідно з актами, які 

складаються перевізником та затверджуються замовником. 

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

з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                         Геннадій ДИКИЙ 


