
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 11.08. 2022 № 91 

м. Золотоноша 

 

Про створення конкурсної комісії для розміщення тимчасово вільних коштів 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади  шляхом придбання 
державних цінних паперів  

 

 Відповідно ч. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2018 року № 544 „Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання 

державних цінних паперів” (із змінами)”, керуючись п. 13, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Створити конкурсну комісію по розміщенню тимчасово вільних коштів 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання 
державних цінних паперів згідно з додатком. 

      2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради: 

        1) Сформувати заявку – пропозицію з визначенням обсягу коштів для 

розміщення, шляхом придбання державних цінних паперів та надіслати її до 

банків, 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; 

        2) Провести засідання конкурсної комісії і визначити банк-переможець 

конкурсу. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Секретар ради                                                                          Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

Олена Коваленко 23762   



  

 Додаток  

 до розпорядження міського голови 

                                                                                                          від 11.08. 2022 № 91 

 
 

 

Склад  

конкурсної комісії по розміщенню тимчасово вільних коштів  бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади шляхом придбання державних 
цінних паперів 

 

Голова комісії - перший заступник міського голови; 

 

Заступник голови комісії - начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Золотоніської  міської ради; 

 

Секретар комісії - начальник відділу по плануванню бюджету та фінансування 

установ бюджетної сфери фінансового управління виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

 

Члени комісії: 

 

Начальник Золотоніського управління Державної казначейської служби 

України у Черкаській області (за згодою); 

 

Голова комісії міської ради з питань  фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (за згодою); 

 

Начальник фінансового-господарського відділу фінансового управління 

виконавчого комітету Золотоніської  міської ради; 

 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради. 

  

 

Керуючий справами                         Оксана ШАКУРА                                                          


