
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 195 Р  

 

Про виділення коштів із загального фонду  

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 20 частини четвертої статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4.5.1 пункту 4.5 розділу 

4 Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 28 січня 2021 року №252-08-VIIІ, рішення Білоцерківської міської ради від 29 

грудня 2020 року № 85-06-VIIІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади 

на 2021 рік» (зі змінами), з метою проведення урочистостей з нагоди Дня підприємця 

зобов’язую: 

1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради перерахувати по КПКВК 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі: 

 30 650,00 грн (тридцять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок.), з ПДВ на 

придбання полотняних виробів, а саме торбинки та маски з вишивкою (Код ДК 021:2015 

(CPV): 19210000-1 - Натуральні тканини) згідно з договором поставки Білоцерківському 

виробничому підприємству «ВЕСНА» Українського товариства глухих, в особі директора 

Тюхти Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту та Постанови Президії 

Центрального Правління Українського товариства глухих від 13 липня 1994 р. № 14-к, код 

ЄДРПОУ: 03972637, р/р UA323348510000000026000111476 в АТ «ПУМБ», МФО 334851; 

 21835,00 грн (двадцять одна тисяча вісімсот тридцять п’ять гривень 00 копійок.), без 

ПДВ на придбання папок з логотипом та блокнотів з логотипом (Код ДК 021:2015: 22810000-

1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали) згідно з договором поставки фізичній особі-

підприємцю Татаріну Михайлу Васильовичу, що діє на підставі Свідоцтва №2 328 000 0000 

000845 від 14 вересня 2005 року, ЄДРПОУ: 3049810710, р/р UA26000513216169.980, в ПАТ 

«Ідея Банк», МФО 336310; 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 7000,00 грн (сім тисяч 

гривень 00 копійок), без ПДВ на послуги зі встановлення світлового та звукового обладнання 

(Код ДК 021:2015 (CPV): 51310000-8 – Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та 

відеоапаратури) згідно договору про надання послуг зі встановлення світлового та звукового 

обладнання фізичній особі-підприємцю Поперечному Володимиру Вікторовичу, що діє на 

підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань від 06 квітня 2004 року за номером 

2003530000000044575, ЄДРПОУ: 3199301290, р/р UA673052990000026002000114748 в Банк 

АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 


