
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 вересня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 237 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», пунктів 4.2, 4.10 розділу 4 

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 

перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2021 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 

2020 року № 78-05-VIIІ, рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2020 року № 85-

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

змінами), підпункту 2.4 пункту 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 14 вересня 2021 року № 634 «Про організацію та проведення культурно-масових 

розважальних заходів з нагоди 989-ї річниці Дня міста Біла Церква», з метою організації 

участі представників делегацій країн міст – побратимів у святкуванні 989-ї річниці Дня міста 

Біла Церква, зобов’язую: 

1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради перерахувати по КПКВК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі: 

6 000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ на послуги з перевезення для 

забезпечення організації офіційного прийому іноземних делегацій в Білоцерківській міській 

територіальній громаді (код ДК 021:2015 (CVP):60130000-8 Послуги спеціалізованих 

автомобільних перевезень пасажирів), згідно з договором про надання послуг з приватним 

підприємством «К-А-Н» що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ: 20608703, р/р 

UA093808050000000026006138617 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805; 

8 000,00 (вісім тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ на послуги з ресторанного 

обслуговування для представників делегацій країн міст – побратимів у святкуванні 989-ї 

річниці Дня міста Білої Церква (код ДК 021:2015 (CVP):55310000-2 Послуги з ресторанного 

обслуговування), згідно з договором про надання послуг з фізичною особою – підприємцем 

Кушнір Ларисою Василівною, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію 

фізичної особи – підприємця серії В01 за №497451 від 29 серпня 2003 року , Код ЄДРПОУ: 

2329217344, р/р UA273052990000026001010105629 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; 

3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ на послуги з усного перекладу з 

української мови на польську та англійську мови (або навпаки) під час зустрічі 

представників делегацій країн міст-побратимів у святкуванні 989 – ї річниці Дня міста Білої 

Церкви (код ДК 021:2015 (CVP):79540000-1 Послуги з усного перекладу), згідно з договором 

про надання послуг з фізичною особою – підприємцем Поліщук Тетяною Вікторівною, що 

діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань від 24 травня 2021 року за № 2010350000000001135, 

Код ЄДРПОУ: 3595312248, р/р UA583808050000000026008732776 в АТ «Райффайзен Банк 

АВАЛЬ», МФО 380805. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 


