
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 вересня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 240 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 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: 

41 760,00 (сорок одна тисяча сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з ПДВ на послуги з 

ресторанного обслуговування учасників заходу та делегацій краї міст-побратимів у 

святкуванні 989-ї річниці Дня міста Білої Церква (код ДК 021:2015 (CVP):55310000-6 

Послуги з ресторанного обслуговування), згідно з договором про надання послуг з 

приватним підприємством «Пріма-Вест», що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 36211089, 

р/р UA843808050000000026007564428 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805; 

11 824,32 (одинадцять тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 32 копійки) з ПДВ на 

послуги по тимчасовому проживанню в готелі (включаючи сніданки) для представників 

делегацій (код ДК 021:2015 (CVP):55270000-3 Послуги закладів, що пропонують ночівлю та 

сніданки), згідно з договором про надання послуг з приватним підприємством «Пріма-Вест», 

що діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 36211089, р/р UA843808050000000026007564428 в 

АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», МФО 380805. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ 


