
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 19 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 10-р 

 

Про створення конкурсної комісії 

 

Керуючись ст. 12,ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 січня 2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках» (із змінами),  Порядком розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на депозитному рахунку, затвердженого рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 26 січня 2017 року № 465 «Про розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету »,  підпунктом 2 пункту 11 

рішення сесії Бережанської міської ради від 22 грудня 2017 року № 807 «Про 

міський бюджет на 2018 рік»,  з метою розміщення у 2018 році тимчасово 

вільних коштів бюджету м. Бережани на вкладних депозитних рахунках в 

установах банків: 

 

1. Створити конкурсну комісію для визначення переможця конкурсу на 

право розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м. Бережани у 2018 році 

в банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше 

відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього 

року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, 

зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення 

банку до категорії проблемних або неплатоспроможних, у складі згідно додатку 

(додається). 

2. Оголосити проведення конкурсу серед банків щодо розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету м. Бережани на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках в 2018 році, який відбудеться  01.02.2018р. в залі засідань 

Бережанської міської ради за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 3. 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                         

         Кізима М.В. 

                      

 



                    Додаток   

до  розпорядження  міського  голови  

№ 10-р  від  19  січня  2018 р. 

  

Склад 

комісії по відбору банків для розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету 
 

Голова комісії                   

              

- Адамович П.П., перший заступник міського 

голови; 

 

Заступник голови 

комісії 

-  Кізима М.В., начальник фінансового управління 

міської  ради; 

 

Секретар комісії    - Загнійна І. В., начальник юридичного відділу  

міської  ради. 

 

Члени комісії:  

Гончар П.В.                     

               

-   секретар міської ради; 

Тиманський О.С. -  керуючий справами (секретар)   виконавчого 

комітету                   міської ради; 

Гунчак  І.Р. -   заступник голови постійної  комісії міської ради з     

питань  бюджету,  фінансів, економічного розвитку 

та підприємництва ; 

Гавриш М.І. -   начальник УДКС України  у Бережанському 

районі  Тернопільської області 

 

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 


