
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 травня 2020 року                            м. Біла Церква                                         № 100 Р 

 

Про перерахунок коштів із загального фонду на Програму  

щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих  

на ліквідацію поширення на території міста Біла Церква  

гострої респіраторної хвороби COVID-19,  спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2 КПКВК 0217426 

 

 

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради від 16 квітня 2020 

року № 5211-95-VII «Про затвердження Програми щодо здійснення заходів, спрямованих на 

ліквідацію поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рішення Білоцерківської міської ради від 16 

квітня 2020 року № 5212-95-VII «Про внесення змін до  рішення  міської  ради від  20 грудня 

2019 р.  № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік» зобов’язую: 

  

1. Забезпечити надання послуг із виготовлення та розміщення рекламної та 

інформаційної продукції на радіостанції «Бліц ФМ», а саме аудіороликів, які висвітлюють 

діяльність міської ради, її виконавчого комітету щодо заходів з профілактики поширення 

коронавірусної інфекції та розміщення реклами. 

2. Забезпечити надання послуг зі створення дизайну макетів друкованих матеріалів, які 

висвітлюють діяльність міської ради та її виконавчого комітету (дизайн макету інформаційних 

листівок на тему заходів з профілактики поширення коронавірусної інфекції). 

3. Забезпечити надання послуг із виготовлення рекламної та інформаційної продукції 

(друк інформаційних листівок формату А3 та А4, аркушів формату А3 на тему заходів з 

профілактики поширення коронавірусної інфекції). 

4. Начальнику відділу бухгалтерії – головному бухгалтеру Степанюк Г.В. 

профінансувати послуги в рамках Програми щодо здійснення заходів, спрямованих на 

ліквідацію поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до затвердженого кошторису №3 

(додаток). 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                            Геннадій ДИКИЙ  

 

 

  



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 19.05.2020 року № 100 Р   

  

 

КОШТОРИС №3 

 

до Програми щодо здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію поширення на території 

міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Сума, грн 

1. Виготовлення та розміщення рекламної та 

інформаційної продукції на радіостанції «Бліц ФМ», а 

саме аудіороликів, які висвітлюють діяльність міської 

ради, її виконавчого комітету щодо заходів з 

профілактики поширення коронавірусної інфекції та 

розміщення реклами. 

 

8 500,00 

2. Створення дизайну макетів друкованих матеріалів, які 

висвітлюють діяльність міської ради та її виконавчого 

комітету (дизайн макету інформаційних листівок на 

тему заходів з профілактики поширення коронавірусної 

інфекції). 

 

2000,00 

3. Виготовлення рекламної та інформаційної продукції 

(друк інформаційних листівок формату А3 та А4, 

аркушів формату А3 на тему заходів з профілактики 

поширення коронавірусної інфекції). 

 

25 880,00 

УСЬОГО: 36 380,00 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК 


