
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 

Від 30.05.2022                                                                                                                             №103 

м. Бурштин 

 

Про створення конкурсної комісії 

з відбору банків для розміщення 

тимчасово вільних коштів  

спеціального фонду бюджету  

Бурштинської міської територіальної громади 

на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 7 

Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 

6, (зі змінами та доповненнями), пункту 9 рішення Бурштинської міської ради від 24.12.2021 

№ 01/25-21 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради  

вирішив: 

1. Утворити конкурсну комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних 

коштів спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках та затвердити її склад згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу (О.Петровській) на підставі рішень конкурсної комісії 

укладати договори банківського вкладу (депозиту) з установами банків, які будуть визнані 

переможцями конкурсу, та здійснювати всі необхідні дії, пов’язані з їх виконанням. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – фінансовий відділ (О.Петровська). 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська та начальника фінансового відділу Ольгу Петровську. 

 

 

 

 Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

 



 

 

Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга ПЕТРОВСЬКА 

______________________2022р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія ЯЦИК 

_______________________2022р. 

 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав СТАСЬКО 

_______________________ 2022р. 

 

Юридичний відділ 

________________________2022р. 

 

Керуюча справами 

Надія Кицела 

_________________________2022р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

 від  

                                                          

Склад 

конкурсної комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів 

спеціального фонду бюджету Бурштинської  міської територіальної громади на 

вкладних  

(депозитних) рахунках у банках 

  

СТАСЬКО 

Ростислав Богданович 

 

Перший заступник  міського голови , 

голова комісії 

ПЕТРОВСЬКА 

Ольга Іванівна 

Начальник фінансового відділу, заступник голови 

комісії 

 

ТІЦЬКА 

Оксана Миронівна 

Завідувач бюджетного сектору фінансового відділу, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

СЕНЧИНА 

Тетяна Мирославівна 

голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва                 (за згодою) 

 

СКРИНИК 

Олег Богданович 

Начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

 

НИКОЛИН 

Олег Миколайович  

начальник управління Державної   казначейської   

служби   України у Галицькому районі (за згодою) 

 

  

З членами комісії  

погоджено:                            

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                   Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 


