
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ    

     

04 січня 2021 року                                                                              № 1 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради «Про 

створення конкурсної комісії з визначення 

банківської установи для розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету 

Слобожанської селищної ради на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках та 

затвердження її складу» № 50 від 23.12.2020 р. 
 

Відповідно до пункту 7 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2011 р. №6 та пункту 2 рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIII 

скликання «Про розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 

депозитних рахунках у банках» від 22.12.2020 року № 57-VIII, у зв’язку з кадровими змінами 

на виконання власних повноважень передбачених підпунктом 3 пункту «а», частини першої 

статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Слобожанської селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради «Про 

створення конкурсної комісії з визначення банківської установи для розміщення тимчасово 

вільних коштів бюджету Слобожанської селищної ради на вкладних (депозитних) рахунках 

у банках та затвердження її складу» № 50 від 23.12.2020 р., а саме: внести зміни до 

конкурсної комісії з визначення банківської установи, для розміщення тимчасово вільних 

коштів селищного бюджету Слобожанської селищної ради на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках, виклавши комісію у новому складі: 

✓ Діхтяр Д.М., Слобожанський селищний голова – голова комісії 

Члени комісії: 

✓ Бардакова Н.В. – начальник фінансового управління Слобожанської селищної ради; 

✓ Юношев В.О. – голова постійної комісії з питань планування бюджетів, фінансів, 

підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг; 

✓ Чернобай О.Г. – спеціаліст І категорії-юрисконсульт; 

✓ Майборода І.О. – начальник управління Державної казначейської служби України у 

Зміївському районі. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Слобожанського селищного голову 

Діхтяря Д.М. 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                Дмитро ДІХТЯР 


