
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 вересня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 216 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: 

- 38 000,00 грн (тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ про надання 

кейтерингових послуг (послуг з обслуговування фуршету) (код ДК 021:2015 (CVP):55520000-

1 – Кейтерингові послуги), згідно з договором про надання послуг з Фізичною особою-

підприємцем Маршалок Ольгою Володимирівною, що діє на підставі Виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

від 18 червня 2003 року за номером 23530170000008986, Код ДРФО: 2413004928, р/р 

UA323005280000026001455039898  в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528; 

- 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, про надання послуг кафе 

(кави-брейк) ( код ДК 021:2015 (CVP):55330000-2 – Послуги кафе), згідно з договором про 

надання кейтерингових послуг з Фізичною особою-підприємцем Маршалок Ольгою 

Володимирівною, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 18 червня 2003 року за номером 

23530170000008986, Код ДРФО: 2413004928, р/р UA323005280000026001455039898 в АТ 

«ОТП БАНК», МФО 300528. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 

 


