
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 листопада 2020 року                      м. Біла Церква                                    № 240 Р 

 

Про проведення приписки юнаків до призовної 

дільниці, призову на військову службу за контрактом, 

мобілізації та призову громадян на строкову військову 

службу у місті Біла Церква на 2020 рік 

 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2019 року № 4780-86-VII «Про 

затвердження комплексної програми Білоцерківської міської ради з організації та фінансового 

забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову 

військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква на 2020 рік», 

рішення Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2019 року № 4768-86-VII «Про бюджет м. 

Біла Церква на 2020 рік» (зі змінами), зобов’язую: 

1. Здійснити придбання медичних засобів, канцелярських товарів, виготовлення 

бланків документів та заправку картриджів для забезпечення роботи комісії по мобілізації та 

призову громадян на строкову військову службу.  

2. Відділу бухгалтерії виконавчого комітету міської ради профінансувати заходи, що 

пов’язані з мобілізацією, призовом на військову службу за контрактом, призовом на строкову 

військову службу та припискою до призовної дільниці громадян м. Білої Церкви на строкову 

військову службу в Збройні Сили України, відповідно до затвердженого кошторису № 12 

(додається). 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 19. 11. 2020 року № 240 Р 

 

 

К О Ш Т О Р И С № 12 

до Комплексної програми по організації та фінансовому забезпеченню призову, 

мобілізації та приписки громадян до призовної дільниці по м. Біла Церква 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Сума, грн 

1 

Придбання медичних засобів (маски медичні, рукавички, продукцію 

медичного призначення), канцелярських товарів (зошитів), виготовлення 

бланків документів (реєстраційні журнали) та заправка картриджів для 

забезпечення роботи комісії по мобілізації та призову громадян на 

строкову військову службу.  
26 403,83 

УСЬОГО: 26 403,83 

 

 

 

Заступник міського голови      Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 

 

 


