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Заявка_пропозицiя щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово вiльних коштiв
Вiнницького обласного бюджету

на депозитних рахунках в установах банкiв

У вiдцовiдностi до норм cTaTTi 16 Бюджетного кодексу УкраiЪи та
2011 року Nб <Пропостанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд |2 сiчня

затвердження Порялку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв
на вкладних (депозитних) рахунках у банкаю>, оголошу€ться проведення
коцкурсiв серед банкiвських установ щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово
вiльних коштiв окремо загального та окремо спецiального фондiв Вiнницького
обласного бюджету на депозитних рахунк€tх в установах банкiв.

Переможцем конкурсу визнаеться банк, який за iнших рiвних умов
запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом). За умови
запропонованоi кiлькома банками однаковоi вiдсотковоТ ставки за депозитом, до
уваги Конкурсноi KoMicii берутъся наявнi у кредитних програмах таких банкiв
напрямки та iх вiдповiднiсть прiоритетам соцiально-економiчного розвитку
областi. З метою диверсифiкацiТ ризикiв, конкурси на розмiщення коштiв
загапьного та спецiального фондiв обласного бюджету проводяться окремо.

Суттевими умовами розмiщення вкЕваних бюджетних коштiв на

депозитних рахунках в установах банкiв, якi мають бути вiдображенi у
пропозицiях та, в под€lлъшому, BpaxoBaнi у вiдповiдному договорi е наступнi
вимоги:

_ визначення у договорi банкiвського вкладу (депозиry) (да.пi - .Щоговiр)
мiж фiнансовим органом та банком обов'язкових уN[ов щодо права вкладника на
повернення вкладу (дегrозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та

щодо заборони безспiрного списання банком,коштiв iз вкладного (депозитного)

рахунка фiнансового оргаЕу, а також вiдповЦальностi банку в разi неповерIIення
чи несвоечасного повернення коштiв iз вкладних (депозитних) paxyHKiB на
вiдповiднi ,Щержавноiвiдповtднl рахунки мlсцевих Оюджетtв, вlдкрит1 в органах лержаВноl
казначейськоi с.гryжби, з яких перераховувалися тимчасово вiльнi кошТи ДЛя

розмiщення на вкJIадних (депозитних) рахунках;
_ н€tявнiстъ у договорi банкiвського вкJIаду мiж фiнансовим орг€}ном Та

установою банку обов'язкових умов щодо права вкладника на моЖЛИВiсть
вiлъного дорозмiщення або зняття частини депозитного вкладу без ВТраТИ

вiдсоткiв;
_ вiдсутнiсть або встановлення незнижувального з€rлишку в -меж€lх

10 000,00 грн.;

мlсцевих бюджетiв, Bitдкрит1



-щомiсячне перерахуваIIня до обласного бюджеry вiдсоткiв за вкJIадом.
Також банк-претендент мае подати до KoMicii насryпнi докуý(енти

, (завiренi банком копii): довiренiсть на iм'я особи) яка представJIятиме iнтереси
/ банку-претендента пiд час lrроведення коЕкурсу; засвiдченi бшrком копii

засновницьких документiв бшку-претендента; копiю банкiвськоi лiцензiТ та
письмового дозволу Нацiонального банку УкраiЪи на здiйснення банкiвсъких та
iнших операцiй; останнiй висновок зовнiшнього аудиту про фiнансовий стан
банку-претендента.

У випадку подання документiв KoMicii щодо розмiщення у 202О рочi
тимчасово вiльних коштiв спецiального фонду, повторно подавати Ti ж caMi

документи щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово вiлъних коштiв загального
фо"ду (за виключенням пропозицiй по вiдсотковим ставкам) не потрiбно. В
такому випадку банком окремо подаеться пропозицiя вiдсотковоi ставки по

розмiщеним у 2020 роцi тимчасово вiльним коштам загального фонду.
Протягом 2020 року на депозитних pulxyнK:lx булуть розмiщуватись кошти

в межах залишкiв на початок року та фактичних надходжень вiдповiдних
доходiв. ,Щепозитнi кошти булуть знiматись з банкiвсъких paxyHKiB
вlдповlдно до потреб у фiнансуваннi вiдповiдних видаткiв обласного бюджету.

Обсяг доходiв спецiального фонду обласного бюджету (без врахування
мiжбюджетIIих трансфертiв та власних надходженъ бюджетних установ),
вiдповiдно до рiшення 41 cecii обласноi Ради 7 скликання вiд |7.|2.2019 року
J\b885 кПро обласний бюджет на 2020 рiю>, скJIадае 62,4 млн. грн. Станом на
01.12.2019 року, на депозитному рахуЕку спецiального фонду обласного бюджету

розмiщено 52,2 млн. грн., значна частина яких утворить вiльний запишок коштiв
спецiального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2020 року.

Обсяг доходiв загального фонду обласного бюджету (без врЕlхування
мiжбюджетних трансфертiв), вiдповiдно до рiшення 4| сесii обласноi Ради
7 скликання вiд |7.|2.20L9 року Ns885 кПро обласний бюджет на 2020 рiю),
складае L 675,| млн. грн. Станом на 0I.t2.2019 року, Еа депозитному рахунку
загЕLлъного фонду обласного бюджету розмiщено 70,7 млн. грн., значна частина
яких утворить вiльний зЕшишок коштiв загального фонду обласного бюджету
станом на 01.01.2020 року.

ПропозицiТ приймаються конкурсною комiсiею до 1б годинп 24 грудня
2019 року включно за адресою: м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, бул,.7,

ка6.925 (приймальня). Контактний телефон 59-24-05 (Щехановський I.Л.).
Пропозицii подаються в запечатаних конвертах та повиннi бути позначенi
<<Спецiальний фо"д> таlабо <<Загальний фонд>.

.Щата засiдання конкурсноi KoMicii з приводу визначення банка-переможця
щодо розмiщення у 2020 роцi тимчасово вiльriих коштiв спецiального фонду
2б грудня 20|9 року о 12-00 за адресою м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,
буд.7 , ка6.925.

.Щата засiдання KoHKypcHoi
iщення у 2020 роцi ти

2019 року о 12-30 за

pcHoi KoMicii


