
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про розміщення  тимчасово вільних коштів бюджету Гірської сільської 
територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установах 
банків у 2021 році  
 

З метою забезпечення ефективного використання коштів бюджету Гірської 
сільської територіальної громади та збільшення надходжень до бюджету у 2021 
році, враховуючи наявність тимчасово вільних коштів бюджету Гірської сільської 
територіальної громади, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного Кодексу 
України, постанови  Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 № 6 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), керуючись статтею 25, 
частиною 1 статті 59 та частиною 2 статті 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Гірська сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Доручити керінвнику Фінансового відділу виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області, Барковій Лілії 
Василівні, здійснювати на конкурсних засадах у 2021 році розміщення тимчасово 
вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету Гірської сільської 
територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного 
Кодексу України, в сумі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів грн. 00 коп.). 

2. Фінансовому відділу виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області (Л. Баркова): 

- створити конкурсну комісію з визначення банку для розміщення на 
вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Гірської 
сільської територіальної громади;  

- забезпечити проведення конкурсу з визначення банку для розміщення на 
вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Гірської 
сільської територіальної громади; 

- за результатами конкурсу з визначення банку для розміщення на вкладних 
(депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів бюджету Гірської сільської 
територіальної громади укласти договір банківського вкладу, обов’язковою 
умовою якого є право вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його 
частини на першу вимогу та щодо заборони безспірного списання банком коштів 



із вкладного (депозитного)  рахунка фінансового органу, а також відповідальність 
банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних 
(депозитних) рахунків місцевих бюджетів, відкритих в органах Державної 
казначейської служби, з яких перераховувались тимчасово вільні кошти для 
розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
с. Гора 
від 22 квітня 2021 року 
№ 342-13-VІІІ   
 

Сільський голова                                                       Роман ДМИТРІВ  
  


