
БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
РАДА КИУВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про Р~ЗМіщення тимчасово вільних коштів 
МІСЬКОГО БJОДЖету міста Бровари 

на депозитних рахунках в установах банків 

РозгJUlНYВШИ подання фінансового управління Броварської міської від 
12.03.2010 Х!! ,керуюч~с~ п.27 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в УкраlНl», Постановами Кабінету Міністрів України від 
29.l2 .. 20~9 р. ~!! 1414 <<Про заходи щодо організаціі бюджетного процесу у 
2010 poЦ1)~ та ВІД 28.01.20~9 Н!! 52 <<Пр? за~вердження Порядку розміщення у 
2009 роЦІ тимчасово ВІЛЬНИХ кошnв місцевих бюджетів на вкладних 
(депозитних) рахунках в установах банків», міська рада 

вирішила: 
1. Дозволити фінансовому управлінню Броварської міської ради з метОl0 

ефективного використання фінансових ресурсів заКJI10чати угоди з 
установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів 
місцевого бюджету у межах поточного бюджетного року відповідно порядку 
розміщеИИJI тимчасово-вільних коштів на депозитних рахунках в установах 
банків, визначеного Кабінетом Міністрів Украіни. 

2. Створити конкурсну комісію Д1IJI визначення установи банку -
перемоЖЦJI конкурсу для подальшого розміщення тимчасово вільних копniв 
бюджету міста Бровари від втрат земель сільськогосподарського та 
лісогосподарського призначення в сумі 4 900 ООО грн. на депозитний рахунох, 
згідно додатку. 

3. Це рішення набуває чинності з дати його прийняття . . 
4. Контроль за виконанням ріше 'І- р а и на конкурсну КОМІсІЮ. 
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ПОДАННЯ: . г7 наЧ8JIЬИИК фінансового управл1ННЯ _----+---- С.П.Ковриnі 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.ОАндрєєв 

• с) 

- начвльиик юридичного відділу _____ --..:5L':а...-_.е:.::iL-- І.Г.Лавер 

- виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу - и..----
головний спеціаліст загального відділу _+-~~-+-______ н.я.~ 

- заступник голови комісіі з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, ~ 
бюджету,фіиансів та цін 
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Додаток 
до рішенlUl сесіі 
від 18.03.2010 Х! 

Склад конкурсної комісії 

---

гоnова комісії: .. 
Коврига с.п.- начальник фінансового управління Броварської міськоі ради 

Члени комісії: 
Буnка А.В.- голова постійної комісії Броварської міської ради з питань 

соцїВJIЬво-економічного та культурного розвитку, бlоджету, фінансів та цін; 
Легецька С.В. - заступник начальника - головний бухгалтер Броварського 

управління держ~ного .~азн~~еЙства. головного ynравлінWI державного 
казначейства УКРаіНИ У КИІВСЬЮИ облаСТІ; 

Єрема І.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку фінансового 

управління Броварської міської р~и; .. .. .. 
Качанова В.Ф .. - начальник ~1Д~1Лу ~~ea т It го розвитку та 1НВестицш 

управління еконоМІКИ БроваРСЬКОl МІС 1 "~i іІ 
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І.В.Сапожко 
Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 



ПОДAШlЯ: h /} 
начальник фінансового управлінWI-----...L7-;;-3'ifL-'-j;~-- С.П.Ковригаl 
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ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.ОАндрєєв 
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ц.иІвсысіi ОБЛАСТІ 
ФІНАНСОВЕ YIlPАВЛІННЯ 

07400, м.БроваРlf, вул. rarapilfa.1 S. Тел. N!! 5-03-98 

[ ВИк~нуючому обов'JIЗКИ] 
МІСЬКОГО гоnови _ 

Подання 

секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгJUlД сесії Броварської міськоі ради, 
ва відбудеться 18.03.2009 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету міста 
Бровари ва депозитних рахунках в установах банків. 

Начальник С.п.Коврига 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДАХВІ ОО 

ФІНАНСОВЕ УІІР ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
АВЛІННЯ 

07400. м.Бровври. вуn. ГагаріИn15 т 
... • ел. н! 5-03.98 --
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[ ВИк~нуючому обов'язки ] 

МІСЬКОГО гопови _ 
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

~ ®~,~ v' 
.р (;1~ Подання 

3 метою еФеl#J~н"о ~ о використання коштів спеціального фонду бюджету 
.Пста, прошу надати дозвіл фінансовому управлінню Броварської міської ради 
зaкmoчати угоди з установами банків щодо розміщення на депозитах 

1'ВМЧасово вільних коштів бюджету міста Бровари від втрат земель 
сШьськогосподарського та лісогосподарського призначеННJI в сумі 4 900 ООО 
rpи. 

НаЧШКИl( 
фiвauсовоro управління С.П.Коврига 
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