
ПРОТОКОЛ ЛЬ 1 вiд 26.12.20I"8 р.

засiдання KoнKypcHoi KoMicii
ЩОДО РОЗмiщення у 2019 роцi тимчасово вiльних коштiв спецiального фонд}z
ВiННИЦъкого обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банкiв

Присутнi:

Голова KoHK}rpcHoT KoMicii:

Копачевський М.А. - директор Щепартаменту фiнансiв Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацiТ

Члени конк}rрсноI KoMiciI:

ХМiЛЬ I.B. заступник голови Вiнницькоi обласноТ Ради (за згодою)
(вiдсутнiй - у вiдпустцi)

Чернова О.В. заступник начшIьника Головного управлiння
,Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у Вiнницькiй
областi (за згодою)

Щжабраiлов Р.О. - заступник наччшьника управлiння регiонzшьного
розвитку та iнвестицiй - нач€шьник вiддiлу з€шучення,
супроводу та монiторингу iнвестицiйних проектiв
,Щепартаменту мiжнародного спiвробiтництва та
регiонального розвитку Вiнницъкоi
облдержадмiнiстрацii (за згодою)

I_{еХановсъкий I.Л. - начzLльник управлiння фiнансового, iнформацiйного та
господарсько - органiзацiйного забезпечення -
головний бухгалтер Щепартаменту фiнансiв Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацiТ

Порядок денний:

- розгляд заявок-пропозицiй банкiвських установ щодо
Розмiщення у 2019 роцi тимчасово вiльних коштiв спецiального
фонду Вiнницъкого обласного бюджету на депозитних рахунках
в установах банкiв;

- вiдповiднiсть наданих пропозицiй до норм постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд |2 сiчня 201\ р. N б <Про затвердження
Порядку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих
бюджетiв на вкладних (дегtозитних) рахунках у банках>;

- порiвняння наданихпропозицiй;
_ визначення переможця.



Слухали:

Голова KoHKypcHoi

рiшення 3З сесii обласноi
обласний бюджет на 2079

KoMicii Копачевський М.А. повiдомив, що згiдно
ради 7 скликання вiд 04.12.2018 року J\b703 кПро
piк))), передбачено розмiщення тимчасово вiльних

обласного бюджету на депозитних рахунках.

п

Згiдно роз'яснення Нацiон€ulьного банку Украiни вiд 21.11.2018 року J\Ъ20-
001_0162|64, Умовам розмiщення тимчасово вiльних коштiв вiдповiдають
чотири банки: АТ " Укрексiмбанк ", ДТ " Ощадбанк ", АБ " Укргазбанк " та
ПАТ КБ " Приватбанк" якi подЕLли KoMicii на розгляд своi пропозицii, та
СеРеД яких i буде визначатись банк-переможець. ПропозицiТ наданi в
запечатаних конвертах.

Представники АТ " Укрексiмбанк ", АБ " Укргазбанк " та ГIАТ кБ "
Приватбанк" присутнi на засiданнi KoMiciT.

Голова конкурсноi KoMicii запропонував розкрити пропозицii АТ
<ощадбаню>, АТ <Укрексiмбаню>, АБ <Укргазбаню>, ПАТ КБ <Приватбаню>
Та РОЗГЛянУти iх на вiдповiднiстъ нормам постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 12 сiчня 2011' р. N б кПро затвердженнrI Порядку розмiщення
ТИМЧаСОВо вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на вкJIадних (депозитних)
РахУнках у банках), а також зробити порiвнялъну таблицю пропозицiй, iз
градацiею банкiв за заrrропонованими вiдсотковими ставкЕlIчIи.

табли

Члени KoMicii пересвiдчились у тому, що пропозицii Bcix банкiв
вiдповiдають вимогам з€ulвок-пропозицiй.

Голова KoHKypcHoi KoMicii Копачевський М.А. повiдомив, що
вiдповiдно до порiвняльноi таблицi, найкращою пропозицiсю з найбiльшою
вiдсотковою ставкою с пропозицiя АТ <<Укрексiмбаню> та запропонував
проголосувати за визначеншI зzLзначеного банку переможцем конкурсу.
Також запропонував визначити, що у випадку вiдмови банку-переможця
розмiщувати або дорозмiщувати кошти обласного бюджету на депозитному
рахунку, ,Щепартаментом фiнансiв може укладатисъ додаткова угода з
насТУПним банком (друге мiсце) згiдно запропонованоi ним вiдсотковоi
ставки, а у випадку вiдмови банку, що зайняв друге мiсце - аналогiчно i так

()рltsняJlьна таолиця

Jю

Ат
<<Укрексiмб

анк>
( I мiсце)

АБ
кУкргазбан

к)
( II мiсце)

Ат
<Ощадбанк

>

( III мiсце)

ПАТ кБ (
Приватбанк

)
( ry мiсце)

1. Вiдсоткова ставка
по депозиту о/о [ 5,3 13,9 |2,0 11,0

2. Вiдповiднiсть до
норм законодавства

вlдповlдае вiдповiдае вiдповiдае вlдповlдае

З. Iншi cyTTeBi умови вiдсутнi вlдсутнl вiдсутнi вiдсутнi



МОЖе УКJIаДаТиСЬ ДоДаткова угода з настуtIними банками, що заЙняли трете та
четверте мiсце.

ГОлова конкурсноi KoMicii запропонував провести голосування з
даного питання.

Yci присутнi пiдтримаJIи зазначенi пропозицiТ.
Ухвалили:

1. Визначити АТ <<Укрексiмбаню> переможцем конкурсу щодо
РОЗмiщення у 2019 роцi тимчасово вiльних коштiв спецiального фонду
Вiнницького обласного бюджету на депозитному(их) рахунку(ах) в
ycTaHoBi банку АТ <Укрексiмбанк>>"

2. .Щепартаменту фiнансiв в п'ятиденний TepMiH укласти договiр з
ПереМожцем конкурсу та розмiстити вiльнi кошти спецiального фонду
Вiнницького обласного бюджету на депозитному(них) рахунку(ах) в
ycTaHoBi банку АТ <Укрексiмбанк>>.

3. У випадку вiдмови банку-переможця розмiщувати або дорозмiщувати
кошти обласного бюджету на депозитному рахунку, Щепартаментом
фiнансiв може укладатись додаткова угода з настуtIним банком (друге
мiсце) згiдно запропонованоi ним вiдсотковоi ставки, а у випадку
Вiдмови банку, що зайняв друге мiсце - анuulогiчно може укладатись
ДоДаткова угода з наступними банками, що зайняли третс та четверте
мiсце.

о l2-30 год. засiдання конкурсноi KoMiciT було завершено.

Голова конкурсноi KoMiciT:

Копачевський М.А.

Члени конкурсноТ KoMiciI:

Хмiлъ I.B.

Чернова О.В.

Щжабраiлов Р.О.

(вiдсутнiй - у вiдпустцi)

I_{ехановський I.Л.


