
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 травня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 104 Р  

 

Про перерахунок коштів із загального фонду  

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 2 таблиці розділу 6 Програми 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 

2021 року № 254-08-VIIІ, рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2020 року № 85-

06-VIIІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 

зобов’язую: 

 

1. Забезпечити придбання сувенірної продукції з брендом міста Біла Церква та 

логотипом «Громадський бюджет». 

2. Забезпечити придбання сувенірної продукції (тканинних сумок) з брендом міста 

Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет». 

3. Забезпечити придбання сувенірної продукції (блокнотів) з брендом міста Біла 

Церква та логотипом «Громадський бюджет». 

4. Забезпечити придбання сувенірної продукції (чашок та стаканів) з брендом міста 

Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет». 

5. Забезпечити придбання сувенірної продукції (футболок) з брендом міста Біла 

Церква та логотипом «Громадський бюджет». 

6. Забезпечити придбання сувенірної продукції (рекламних матеріалів) з брендом 

міста Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет». 

7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету – 

головному бухгалтеру Степанюк Г.В. профінансувати закупівлю товарів у рамках Програми 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2021-2023 роки по 

КЕКВ – 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», фізичній особі-підприємцю 

Ямковій Олені Михайлівні (код за ДРФО: 2857000963, р/р UA503218420000026001053122941, 

в Банк Ф-Я КБ «ПРИВАТБАНК» Київське РУ), згідно із затвердженим кошторисом № 1 

(додається).  

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від «13»  05.  2021 року № 104 Р 

 

 

К О Ш Т О Р И С №1 
Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 січня 

2021 року  № 254-08-VIIІ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Сума, грн 

1. 
Придбання сувенірної продукції з брендом міста Біла Церква та 

логотипом «Громадський бюджет» 

 

5 000,00 

2. 
Придбання сувенірної продукції (тканинних сумок) з брендом 

міста Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет» 

 

15 600,00 

3. 
Придбання сувенірної продукції (блокнотів) з брендом міста Біла 

Церква та логотипом «Громадський бюджет» 

 

9 900,00 

4. 
Придбання сувенірної продукції (чашок та стаканів) з брендом 

міста Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет» 

 

7 924,00 

5. 
Придбання сувенірної продукції (футболок) з брендом міста Біла 

Церква та логотипом «Громадський бюджет» 

 

19 680,00 

6. 
Придбання сувенірної продукції (рекламних матеріалів) з брендом 

міста Біла Церква та логотипом «Громадський бюджет» 

 

21 730,00 

УСЬОГО: 79 834,00 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


