
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про визначення державного банку щодо 
обслуговування коштів бюджету 
Львівської міської територіальної громади 
у частині бюджету розвитку та власних 
надходжень бюджетних установ у 1-му 
кварталі 2021 року 
 
 
 Відповідно до ухвали міської ради від 24.12.2020 № 5 “Про обслуговування 
коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету 
розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків 
державного сектору у 2021 році“, враховуючи витяг з протоколу № 5 засідання 
постійної комісії фінансів та планування бюджету від 29.12.2020, виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Здійснювати у 1-му кварталі 2021 року обслуговування коштів бюджету 
Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та 
власних надходжень бюджетних установ у Львівській обласній дирекції 
публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“. 
 2. Департаменту фінансової політики: 
 2.1. Укласти договір з Львівською обласною дирекцією публічного 
акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“ на 1-й квартал 2021 
року щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної 
громади у частині бюджету розвитку.   

2.2. Здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов’язані з 
обслуговуванням рахунку у банку, з правом надавати та одержувати необхідні 
заявки, довідки та інші документи, підписувати документи, платіжні доручення, а 
також вчиняти інші дії. 
      Відповідальний: директор департаменту 
      фінансової політики. 
 3. Головному управлінню Державної казначейської служби у Львівській 
області: 
 3.1. Переказувати кошти на відкритий банківський рахунок департаменту 
фінансової політики Львівської міської ради у Львівській обласній дирекції 
публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“, які 
надійшли протягом робочого дня на рахунки, відкриті в органах казначейства за 
кодами класифікації доходів:  
 3.1.1. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 
(код 31030000). 
 3.1.2. Кошти від продажу землі (код 33010000 включно з підкодами). 
 3.1.3. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту (код 24170000). 

 



 3.2. Здійснювати передачу коштів, які передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (код 602400).  

3.3. Здійснювати перерахування повернутих коштів, наданих для 
виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії (код 00008882). 
 4. Львівській обласній дирекції публічного акціонерного товариства 
“Акціонерний банк “Укргазбанк“ здійснювати касово-розрахункові операції 
відповідно до укладеного договору та забезпечити процедури і здійснення 
повноважень, визначених Законом України “Про здійснення державних 
закупівель“. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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