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Про затвердження скпаду KoMiciiз проведення
конпryрсного вiдбору банкiвських установ
для розмiщення тимчасово вiльних коштiв
обласного бюджету на депозптнпх рахушках

У вiдповiдностi до норм ст. 1б. Бюджетного кодексу УкраТни та
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд |2 сiчня 20LI р. N б кПро
затвердження Порядку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих
бюджетiв Ira вкладних (депозитних) рахунках у банкаю>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад KoMiciT з проведення конкурсного вiдбору
банкiвських ycT€lIIoB дJIя розмiщення тимчасово вiльних коштiв обласного
бюджету на депозитних рa>(унк€lх згiдно додатка.

2. KoMicii у своiй роботi керуватись Порядком затвердженим
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12 сiчня 2011 р. N 6.

3. KoMiciT розмiстити оголошення в засобах MacoBoi iнформацii,
пропозицii приймати конкурсною комiсiею до <<24>> грудня 2019 року 1б-00
год. включно за адресою м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, бул,.7, каб.925
(приймальня).

4. .Щата засiдшrня конкурсноТ KoMicii з приводу визначення бшlка-
переможця щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово вiльних коштiв
спецiального фонду - 2б грулня 20|9 року о 12-00 за адресою м. Вiнниця,
вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925.

.Щата засiдання конкурсноi KoMicii'i приводу визначення бшlка-
переможця щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово вiлъних коштiв
загального фопду - 26 грудня 2019 року о L2-30 за адресою м. Вiнниця,
вул. Хмелъницъке шосе, буд.7, каб.925.

5. Контроль за виконанням цього накЕву з€Llrишаю за собою.

.Щиректор Микола коПАЧЕВськии



Склад KoMicii
з проведення конкурсного вiдбору бацкiвських установ для розмiщеннЯ
тимчасово вiльних коштiв обласного бюджету на депозитних рахУнКаХ

Копачевський М.А. - директор,Щепартаrvlенту фiнансiв Вiнницькоi

,Jоблдержадмiнiстрацii, 
голова KoMicii

Мазур Г.Ф. голова постiйноi KoMicii обласноi Ради з пит€шь
бюджеry, фiншrсiв та обласних процрЕll\d

ЧерноваО.В. заступникначальникаГоловногоуправлiння,ЩерЖаВНОi
казначейськоi служби Украiни у Вiнницькiй областi

Поник е.Д. - заступник начЕLпьника управлiння розвитку пiдпрliемства
та ц енц) €Lлiзов аних капiта.гrовкJIадень - начаJIьник в iддirry

фiншлсових вiдносин та розрахункiв

Щехановський I.Л. - начальник управлiння фiнансового, iнформацiйногО Та

господарсъко - органiзацiйного забезпечення - головний
бухгалтер,ЩепартЕ}менту фiнансiв В iнницькоi
облдержадмiнiстрацii


