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MYKATIIBCbKA MICbKA PAAA

OIHAHCOBE YTIPABJIIHH.g
MyKATIIBCbKoi nntcrroi ra,4n

HAKA3

ru.Myxa.reno

flpo creopeHHq KoHKypcHoi xouicii
a ni46opy rep BI{HHoro Aunep a Alrfl, posrvriuleHur

Tr4MrracoBo simHrax rourris 6ro4xery
Myxau i nc rxoi rvr i c rxoi rep urop i anru oi rporvr a4H

rrrJrrxoM npr,r46annt AepxaBsnx uinnzx uanepin -
sificrxoeux o6niraqifi nnyrpiururoi AepxaBHoi uosuxu

y 2022 poui

Ha eu rco u aHHfl n poroKon bH o ro AopyqeH Ha ryrtaanirapHoi pa4u Myra.rincxoi
rraicrxoi pa1u si!,27 qepBHn 2022 poKy Jt 30/2022, eigtoBiAHo Ao uyHKry 12

piureunr 19 noga.repronoi cecii Myxa.riscrxoi rraicrroi pagra 8-ro cuuKaHH, si!, 17

rpyAH, 2021 poKy J\!701 <IIpo 6roAxer Myxavincrxoi tuicrxoi repuropialsnoi
rpoMaAu ya 2022 pix>, pirueuHa 28-i nosa.{epronoi cecii Myravincrroi uicrxoi
patu 8-ro crluKaHH, eia 30 qepBHfl 2022 poKy J\b 831 <flpo BHeceHHf, sN,IiH Ao

piruenna l9-i nosaqepronoi cecii Myxauincrxoi vricrroi paqu 8-ro crnnxaHss niA

17.1,2.2021 Ne70l), BpaxoByroqr4 Jrr,rcr MiHicrepcrna QiHaHcin Yrpainu sil
22.12.2018 poKy }lb 12020-19-6134413 uIlpo posrrriu-1euHr rl4Mr{acoBo Bilrsux
xourris N,ricueeux 6ro4xerin>, Kepyloq[cb qacrllHoro 8 crarri 16 BroaxerHoro

KoAeKcy Yrpainu, nocraHoBoro Ka6iHery Minicrpin Yrpainu siA 23 rpannr 2018 p.

Ns 544 nllpo 3arBepAxeHHq Ilopx4xy poarrriulenH, rl{MqacoBo sinrHlax rourris
Naicueeux 6roANeris uJItxoM npra46auns AepxaBsux qinHux nauepin>

HAKA3YIO:

1. CrnopHua ra 3arBepAr4rr4 cKnaA xoHrypcHoi xorr,ricii s ai46opy

lepBr4HHoro Ar4nepa An, poauirqeHHr rr,rMqacoBo eirtrHux routis 6ro4xery

Myxauiacsxoi ruicrxoi repraropianuroi rpol,ra4r4 tuJlflxovr upz46aHnfl, AepxaBHI,Ix

qiuur.rx uanepin - nificrroarax o6niraqifi nnyrpiurHroi 4epxasHoi IIo3I,IKI,I y 2022

poqi sriaHo 3 AoAarKoM.



2. Рішення Комісії є підставою для укладання фінансовим
управлінням Мукачівської міської ради з первинним дилером договору про 
обслуговування рахунка в цінних паперах та генеральної угоди або іншого 

. . 
ВІДПОВІДНОГО договору. 

З. Заступнику начальника управління, начальнику бюджетного відділу 
(Герц М.) забезпечити оприлюднення цього наказу на сайті Мукачівської 
міської ради. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за обою.

Начальник фінансового управ 

З наказом ознайомлений(-а): Мирослав ГЕРЦ 

Маріанна ШАБЛІЙ 

Наталія ЛУКИЧА 

Світлана БОГАТИРЬОВА 

Ярослава ІЛЬ ТЬО 



Додаток 
до наказу фінансового управл.іння 

відf липня 2022 р. №(}(-oF /-(R 

Склад конкурсної комісії з відбору первинного дилера для розміщення 
тимчасово вільних коштів бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади шляхом придбання державних цінних паперів-військових облігацій 
внутрішньої державної позики у 2022 році 

Шаблій М.А. Начальник відділу планування доходів бюджету, 
грошового обігу, цінних паперів та з питань нових 
форм господарювання фінансового управління 

Мукачівської міської ради - голова комісії 
ГерцМ.М. Заступник начальника управління, начальник 

бюджетного відділу фінансового управління 
Мукачівської міської ради - секретар комісії 

Члени конкурсної комісії: 
Бідзіля О.В. Голова постійної депутатської комісії з питань 

бюджету та регламенту Мукачівської міської ради 
(за згодою) 

Стрельнікова Т.М. Заступник начальника відділу обслуговування 
. . . . . 

розпорядниюв КОШТІВ та ІНШИХ КЛІЄНТІВ

Мукачівського управління державної служби 
України Закарпатської області ( за згодою) 

Сусол В. Заступник начальника юридичного відділу 
Мукачівської міської ради 

ТобаМ.В. Начальник фінансового управління Мукачівської 
міської ради 

ЛукичаН.Є. Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності фінансового управління Мукачівської 
міської ради 

Богатирьова С.В. Головний спеціаліст бюджетного відділу 
фінансового управління Мукачівської міської ради 

Ільтьо Я.В. Головний спеціаліст відділу планування доходів 
бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з 
питань нових форм господарювання фінансового 
управління Мукачівської міської ради 

Заступник начальника управління , 
начальник бюджетного відділу Мирослав ГЕРЦ 




