
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 30 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 203 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 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» кошти в сумі: 

- 49 500,00 грн (сорок дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ про надання 

послуг з організації харчування ( код ДК 021:2015 (CVP):55320000-9 – Послуги з організації 

харчування), згідно з договором про надання послуг з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «ТЕАТР ПАЛАС», в особі керівника Яринко Руслана Валерійовича, що діє 

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

підприємців та громадських формувань від 13 вересня 2018 року за номером 

13531020000009358, Код ЄДРПОУ: 42472698, р/р UA823052990000026002010125169 в АТ 

КБ «Приватбанк», МФО 305299; 

- 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 копійок), без ПДВ про надання послуг зі 

встановлення сценічної конструкції (подіуму) ( код ДК 021:2015 (CVP):44210000-5-

Конструкція та їх частини), згідно з договором про надання послуг з Фізичною особою – 

підприємцем Поперечний Володимир Вікторович, 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, ІКФО в ЄДРПОУ: 3199301290, р/р 

UA673052990000026002000114748 в Банк АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 


