
ПРОТОКОЛ NЬ 2 вiд 26.|2.2018 р.

засiдання KoнKypcHoi KoMicii
ЩОДО РОЗМiщенш у 2019 роцi тимчасово вiльних коштiв загаJIьного
ВiНницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банкiв

Присутнi:

Голова KoHK}zpcHoT KoMicii:

Копачевський М.А. - директор Щепартаменту фiнансiв Вiнницъкоi
облдержадмiнiстрацii

Члени конк}.рсноi KoMiciT:

Хмiль I.B.

Чернова О.В.
Щержавноi казначейськоi служби Украiни у Вiнницъкiй

fiжабраiлов Р.О.

областi (за згодою)

заступник нач;Lльника управлiння регiоналъного
розвитку та iнвестицiй - начаJIьник вiддiлу з€шучення,
супроводу та монiторингу iнвестицiйних проектiв
,.Щепартаменту мiжнародного спiвробiтництва та
регiонального розвитку Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацii (за згодою)

I_{ехановський I.Л. - начаJIьник управлiння фiнансового, iнформацiйного та
господарсько - органiзацiйного забезпеченнrI -
головний бухгалтер !епартаменту фiнансiв Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацii

Порядок денний:

розгляд заявок-пропозицiй банкiвсъких установ щодо
розмiщення у 20|9 роцi тимчасово вiльних коштiв загаlrьного
фонду Вiнницького обласного бюджету на депозитних рахунках
в установах банкiв;
вiдповiднiсть наданих пропозицiй до норм постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд |2 сiчня 20l1r р" N б <Про затвердження
Порядку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих
бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у банках>;
порiвняння наданих пропозицiй;
визначення переможця.



r
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Слухали:

Голова конкурсНоТ KoMiciT Копачевський м.А. повiдомиВ, Що згiдно
рiшення З3 cecii обласноi ради 7 скликання вiд 04.|2.2OI8 року }lь7OЗ <Про
обласний бюджет на 2019 PiK>>>, передбачено розмiщення "йrоu.о"о 

вiльних
коштlв загZLIIьного обласного бюджету на депозитних рахунках. Згiдно
роз'яснення Нацiонального банку УкраiЪи вiд 2|.||.zotB року J\lb20-
0010162164, умовам розмiщення тимчасово вiльних коштiв вiдпо"iдаютъ
чотири банки: Ат " Укрексiмбанк ", АТ " Ощадбанк ", АБ " УкргазбаЕк '' та
пАТ кБ " Приватбанк" якi подzLли KoMicii на розгляд своi пропозицii, та
серед яких i буде визначатисъ банк-переможець. ПропозицiI наданi в
запечатаних конвертах.

Представники Ат " Укрексiмбанк ", АБ " Укргазбанк '' та ПАт кБ ,.

Приватбанк" присутнi на засiданнi KoMicii.
Голова конкурсноТ KoMicii запропонував розкрити пропозицii дт

<Ощадбаню>, АТ <Укрексiмбаню>, АБ кУкргазбаню>, пАТ КБ <<Приватбаню>
та розгЛянутИ iХ на вiдповiднiстъ нормам постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТнИ вiд 12 сiчня 20|1 р. N б <Про затвердженнrI Порядку розмiщення
тимчасовО вiльниХ коштiВ мiсцевиХ бюджетiВ на вкJIадних (депозитних)
рахункаХ у банкаХ), а також зробити порiвнялъну таблицю пропозицiй, iз
градацiею банкiв за запропонованими вiдсотковими ставками.

таб

члени koMicii пересвiдчились У тому, що пропозицii Bcix банкiв
вiдповiдаютъ вимогам заявок-пропозицiй.

Голова конкурсноi KoMicii КопачевСъкий м.А. повiдомив, що
вiдповiдно до порiвняльноi таблицi, найкращою пропозицiею з найбiльшою
вiдсотковою отавкою с пропозицiя Ат ,О Укрексiмбанк " та запропонував
проголосувати за визначення зазначеного банку переможцем конкурсу.
також запропонував визначити, що у випадку вiдмови банку-переможця
розмiщувати або дорозмiщувати кошти обласного бюджету на депозитному
pЕlxyнI(y, Щепартаментом фiнансiв може укладатись додаткова угода з
наступним банком (друге мiсце) згiдно запропонованоi ним вiдсотковоТ
ставки, а у випадку вiдмови банку, що зайrrяв друге мiсце - аналогiчно i так

п орlвняльна таолиця

Jф

Ат
кУкрексiмб

анк>>

( I мiсце)

АБ
<<Укргазбан

к)
( II мiсце)

Ат
<Ощадбанк

>

( III мiсце)

IIАТ кБ (
Приватбанк

)
( III мiсце)

1. Вiдсоткова ставка
по депозиту ОА 15,3 |з,9 12,0 72,0

2. Вiдповiднiстъ до
норм законодавства вiдповiдае вiдповiдае вlдповlдас вlдповlдае

3. Iншi cyTTeBi умови вlдсутн1 вlдсутнl вlдсутн1 вlдсутн1



може укладатись додаткова угода з наступними банками, що зайняли трете та
четверте мiсце"

Голова конкурсноi KoMicii запропонував провести голосування з

даного питання.

Yci присутнi пiдтримапи з€вначенi пропозицii.
Ухвалили:

1. Визначити АТ (' Укрексiмбанк '" переможцем конкурсу щодо
розмiщення у 20|9 роцi тимчасово вiлъних коштiв загалъного 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 загального фонду
Вiнницького обласного бюджету на депозитному(них) рахунку(ах) в
ycTaHoBi банку АТ " Укрексiмбанк ".

З. У випадку вiдмови банку-переможця розмiщувати або дорозмiщувати
кошти обласного бюджету на депозитЕому рахунку, Щепартаментом
фiнансiв може укладатись додаткова угода з наступним банком (друге
мiсце) згiдно запропонованоi ним вiдсотковоi ставки, а у випадку
вiдмови банку, що зайняв друге мiсще - анапогiчно може укладатись
додаткова угода з наступними банками, що зайняли трете та четверте
мiсце.

О 13-00 год. засiдання

Голова KoHK}zpcHoi KoMicii:

Копачевський М.А.

KoнKypcнoi KoMiciT було завершено.

Члени конкурсноi KoMiciT:

Хмiль I.B. (вiдсутнiй - у вiдпустцi)

Чернова О.В.

.Щжабраiлов Р.О.
iriдпис)

I_{ехановський I.Л.


