
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 червня 2019 року                              м. Біла Церква                                       № 114 Р 

 

Про перерахунок коштів із загального фонду на виготовлення 

рекламно-інформаційної продукції та супутніх послуг в рамках 

Громадського бюджету КПКВК 0217530 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1 розділу 6 Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 23 березня 2017 року №559-28-VII (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради 

від 20 грудня 2018 року № 3183-62-VII «Про бюджет м. Біла Церква на 2019 рік» (зі змінами) 

згідно кошторисних призначень загального фонду відділу бухгалтерії виконавчого комітету 

міської ради: 

 

1. Забезпечити оплату послуг із виготовлення рекламно-інформаційної продукції та 

надання супутніх послуг КПКВК 0217530 (послуги, пов’язані із системами та підтримкою), з 

метою підтримки надання рекламних та інформаційних послуг в рамках Громадського 

бюджету (ДК 021:2015:79340000-9 – Рекламні та маркетингові послуги) відповідно до 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 березня 2017 року №559-28-VII, КЕКВ 2240 

– 882 (вісімсот вісімдесят дві) гривні 00 коп. без ПДВ Приватному підприємству  «Редакція 

газети «Громадська думка», р/р 26000025662401 у ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві, МФО 

300346, Україна, ЄДРПОУ: 13723251. 

 

2. Відділу бухгалтерії виконавчого комітету міської ради профінансувати надання 

послуг із виготовлення рекламно-інформаційної продукції та надання супутніх послуг, 

пов’язаних із Програмою реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква 

на 2017-2020 роки, згідно із затвердженим кошторисом №2 (додається). 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Г. Дикий  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від «13»  06. 2019 року № 114 Р 

 

 

К О Ш Т О Р И С № 2 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 

2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 березня 2017 року 

№559-28-VII 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Сума, грн. 

1. Оплата послуг зі створення та розміщення рекламної та 

інформаційної продукції (інформаційні послуги у підготовці та 

випуску друкованих матеріалів у газеті «Громадська думка») 

882,00 

         УСЬОГО: 882,00 

 

 

 

Заступник міського голови       І. Новогребельська 

 

 

 


