
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 грудня 2019 року                                 м. Біла Церква                                    № 266 Р 

 

Про перерахунок коштів із загального фонду 

на  КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері 

зв’язку, телекомунікації та інформатики» 

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 розділу 6 Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 23 березня 2017 року №559-28-VII (зі змінами), рішення Білоцерківської 

міської ради від 20 грудня 2018 року № 3183-62-VII «Про бюджет м. Біла Церква на 2019 

рік» (зі змінами): 

 

1. Забезпечити оплату рекламних та інформаційних послуг щодо проектів 

Громадського бюджету 2019, популяризації серед жителів міста Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква та залучення до нього якомога 

більшої кількості громадян.  

 

2. Забезпечити оплату рекламних та інформаційних послуг щодо популяризації 

проектів Громадського бюджету у м. Біла Церква. 

 

3. Забезпечити придбання сувенірної продукції з брендом міста Біла Церква та 

логотипом «Громадський бюджет»: блокноти, ручки, сумки, паперові склянки, блокноти 

(блок), чашки. 

 

4. Начальнику відділу бухгалтерії – головному бухгалтеру Степанюк Г.В. 

профінансувати послуги в рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки, згідно із затвердженим кошторисом №1 

(додається).  

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Г. Дикий  

  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 19.12. 2019 року № 266 Р 

 

 

К О Ш Т О Р И С №1 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 

2017-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23 березня 2017 року 

№559-28-VII (зі змінами) 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Сума, грн. 

1. 6. Рекламні та інформаційні послуги щодо проєктів Громадського 

бюджету 2019  

4 350,00 

2 7. Рекламні та інформаційні послуги щодо популяризації проєктів 

Громадського бюджету 

7 850,00 

3 8. Придбання сувенірної продукції з брендом міста Біла Церква та 

логотипом «Громадський бюджет» 

34 880,00 

УСЬОГО: 47 080,00 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                            А. Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


