
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 30 квітня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 88 Р  

 

Про перерахунок коштів із загального фонду  

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1 розділу 6 Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 254-08-VIIІ, рішення 

Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2020 року № 85-06-VIIІ «Про бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), зобов’язую: 

 

1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради перерахувати по КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, 

телекомунікації та інформатики»: 

КЕКВ – 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 23 000 гривень 

(двадцять три тисячі гривень) 00 коп., без ПДВ на надання послуг зі створення та 

розміщення відеоматеріалів (ДК 021:2015: 92220000-9 Телевізійні послуги), які висвітлюють 

актуальну та вичерпну інформацію щодо етапів реалізації Програми реалізації Громадського 

бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 254-08-VIIІ, 

фізичній особі-підприємцю Звягіну Іллі Олександровичу 

код ЄДРПОУ 3053502953; 

р/р UA163218420000026004053056230, в КБ «ПриватБанк».  

КЕКВ – 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 58 998 гривень 

(п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім гривень) 00 коп., без ПДВ на надання 

послуг з розміщення рекламної та інформаційної продукції на відеобордах м. Біла Церква, 

Білоцерківського району, Київської області відеоматеріалів (ДК 021:2015: 79340000-9 – 

Рекламні та маркетингові послуги), які висвітлюють актуальну та вичерпну інформацію 

щодо етапів реалізації Програми реалізації Громадського бюджету (бюджету участі) у 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 254-08-VIIІ, товариству з обмеженою 

відповідальністю «РА «БЛІЦ» 

код ЄДРПОУ 41246899; 

р/р UA983052990000026005030109889, в АТ КБ «ПриватБанк». 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 


