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Ha Ns sia

HAKA3

flpo 4emi uurannq Po3MiuIeHHfl
Tr4MrracoBo BilbHHx KoluriB 6ro4xery
MyrauincbKoi Micbxoi repuropianbHoi rpoua4n

rrrJltxoM npI{A6aHH{ AepxaBHI'IX IIiHHI{X

rarepiB-Bificmosux o6niraqifi nnyrpiluHboi

AepxaBHoi nosuxra Y 2022 Poryi

Bi.quoaiAHo Ao rrporoKony 3aciAaHH{ ryMaHirapnoi Palu MyrcauincKoi

rr,ricrroi pa;ir4 ei4 04 ,r.,r, 2022 poKy J\b 3112022, ryHKry 12 piureunr 19

,orur.p.osoi cecii Myxauincrroi vricrroi pa4ra 8-ro cruuKaHHf, si!, 17 rpyAHf, 2021

poKy :firZOl <flpo 6roAxer Myravincrxoi uicmoi repuropianbHoi rporvra4r4 Ha 2022

pi*ri, piueunr 18-i ,orureproeoi cecii Myr<avincrrcoi rvricrxoi pa.qra 8-ro crluKaHHfl

,ialOqepBHs 2122poKyXs gf 1 <IIpoBHeceHHrsIvIiHAopiureuHr 19-iuogaqepronoi

cecii Myrcauiecrxo1 vricgoi patu 8-ro cKruKaHHq sil 17.12-2021 Ns701),

BpaxoByroqn cnyx6oBy 3arrr4cKy QinaHconoro yrpasriHHq Myrauiecxoi uicrroi paAu

sil 04 rrurrHf, 2022 poKy NsZSSlOlgT-22, Kepyrcqlacb rracrl,IHolo 8 crarri 16

EroAxenoro KoAexcy YrpaiHI,I, IocraHoBolo Ka6inery Miuicrp.in Yxpainvr E,i!, 23

rpaBH, 2018 p. l\b 544 nflpo 3zurBepAxeHHs flopa4xy po3MurleHHs rl{MllacoBo

,ir""r* roruris Micrlesux 6ro.qxeris ruJr.f,xoM upu46annx AepxaBHrlx qinnux

uauepin>

HAKA3YIO:

1. BnsHa.{ uru o6csr xourin An, po3Miuesss r}IMqacoBo sinrH[x rourrie

6ro4xery Myxauincgoi vricmoi repuropianruoi rporvraAr,r IIrJIflxoM upra46annr



державних цінних паперів-військових облігацій внутрішньої державної позики 
у 2022 році згідно з додатком у сумі 15 ООО 000,0 гривень. 

2. Заступнику начальника управління, начальнику бюджетного відділу
(Герц М.): 

-сформувати заявку-пропозицію для розміщення тимчасово вільних
коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади шляхом 
придбання державних цінних паперів-військових облігацій внутрішньої 
державної позики у 2022 році 

-забезпечити оприлюднення цього наказу на сайті Мукачівської міської
ради. 

3. Головному спеціалісту відділу планування доходів бюджету,
грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання 
(Ільтьо Я.) направити сформовану заявку-пропозицію до банків - дилерів, 
перелік яких міститься на офіційному сайті Міністерства фінансів України. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управлінн 

З наказом ознайомлені: 

ШаблійМ.А 
ГерцМ.М. 
Ільтьо Я.В. 

Мар'яна ТОБА 



Довідка 

Додаток 
до наказу фінансового управління 

від 04 липня 2022 р. № - - - -

фінансового управління Мукачівської міської ради тимчасово вільних коштів 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади, які можуть бути 

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

Аналізуючи стан виконання дохідної частини загального фонду бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) слід зазначити, що протягом звітного періоду 2022 року 
зберігається тенденція щодо перевиконання планових показниюв по 
загальному фонду бюджету. 

Так, станом на О 1 липня 2022 року до загального фонду бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) надійшло 704 325 798,09 гривень податків, зборів та інших 
доходів, при уточненому плані на січень-червень 2022 року 583 292 621,00 
гривень. Рівень виконання складає 120,7 відсотків. Понад уточнений план 
надійшло 121 033 177,09 гривень. 

Обсяг тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади станом на О 1 липня 2022 року, які 
можуть бути розміщені шляхом придбання державних цінних паперів-
військових облігацій внутрішньої державної позики складає 15 ООО 000,00 
гривень, відповідно до протоколу засідання гуманітарної ради Мукачівської 
міської ради від 04 липня 2022року№31/2022. 

Заступник начальника управління, 
начальник бюджетного відділу Мирослав ГЕРЦ 

Начальник відділу планування доходів бюджету, 

 грошового обігу цінних паперів та з питань нових 
форм господарювання Маріанна ШАБЛІИ 


