
проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста 
Бровари на депозитних рахунках в установах банків 

Розглянувши подання фінансового управління Броварської міської від 
14.07.2011 № 1-22/289 , керуючись и27 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.01.2011 р. № б «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, та міська рада 

вирішила: 

1 .Дозволити фінансовому управлінню Броварської міської ради, з метою 
ефективного використання фінансових ресурсів, заключати угоди з установами 
банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів місцевого 
бюджету у межах поточного бюджетного року згідно з Порядком розміщення 
тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в установах банків, 
визначеним Кабінетом Міністрів України. 

2.Утворити конкурсну комісію для визначення установи банку - переможця 
конкурсу для подальшого розміщення тимчасово вільних коштів спеціального 
фонду бюджету міста Бровари від відшкодування втрат земель 
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення в сумі 4 500 000 
грн. на депозитний рахунок, згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову конкурсної 
комісії Паламарчук Н.О. 

4. Це рішення набуває чинності з дати його прийняття 

Міський голова ІЛ.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від № 

Склад конкурсної комісії 
для визначення установи банку - переможця 

конкурсу для подальшого розміщення тимчасово вільних коштів спеціального 
фонду бюджету міста Бровари від відшкодування втрат земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення 

Голова комісії: 

Паламарчук Н.О. - начальник фінансового управління Броварської міської ради. 

Заступник голови комісії: 
Загуменний МВ. - заступник голови комісії Броварської міської ради з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін 
Члени комісії: 
Поліщук ТХ. - заступник начальника управління економіки Броварської міської 
рада; 
Легецька СЗ. - заступник начальника - головний бухгалтер Броварського 
управління державного казначейства головного управління державного 
казначейства України у Київській області (за згодою); 
Єрема І.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку фінансового управління 
Броварської міської ради; 
Представник головного управління Національного банку України по м .Києву та 
Київській області ( за згодою ). 

Міський голова ЦВ-Сапожко 


