
ПРОТОКОЛ ЛЪ 1 вiд 28.12.2020 р.

засiдання KoHKypcHoi KoMicii
щодо розмiщення у 2021, роцi тимчасово вiльних коштiв спецiалъного фонд},
Вiнницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банкiв

Присутнi:

Голова конкурсноТ KoMiciT:

Копачевсъкий М.А. - директор,.Щепартаменту фiнансiв ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацiТ

Члени KoHK}rpcHoi KoMicii:

Кошачевський М.А. - директор Щепартаменту фiнансiв Вiнницькоi
облдержадмiнiстрацii, голова KoMiciT

Якубович Г.А. голова постiйноТ KoMiciT обласноi Ради з питань
економiки, фiнансiв та бюджет1,

Зигар О"В. - начальник управлiння бюджетних надходжень та
операцiй з фiнансовим ресурсом Головного управлiння
ЩержавноТ казначейськоТ служби УкраТни у Вiнничькiй
областi

Поник С.А. заступник начальника управлiння розвитку
пiдприемництва, централiзованих капiталовкладенъ та
публiчних закупiвель - начальник вiддiлу майнових
питань та монiторингу публiчних закупiвель

,Щепартаменту мiжнародного спi вр об iтництва та

регiонального розвитку ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацiТ

I_{ехановський I.Л. - начальник управлiння фiнансового, iнформацiйного та
господарсъко - органiзацiйного забезгtечення - головний
бухгалтер Щепартаменту фiнансiв ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацii

Порядок денний:

розгляд заявок-пропозицiй банкiвських установ щодо розмiщення

Вiнницького обласного бюджету на депозитних рахунках в

установах банкiв;



- вiдповiднiсть наданих пропозицiй до норм постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 сiчня 20111, р. N б <Про затвердження
Порядку розмiщення тимчасово вiлъних коштiв мiсцевих
бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у банках>;

- порiвняння наданих пропозицiй;
_ визначення переможця.

Слухали:

Голова конкурсноi KoMiciT Копачевський М.А. гrовiдомив, що згiдно

рiшення позачерговоi 3 cecii обласноi Ради 8 скликання вiд 24.|22020 року
пПро обласний бюджет на 2021 piK>, передбачено розмiщення тимчасово
вiльних коштiв сцецiального фонду обласного бюджету на депозитних

рахунках. Згiдно роз'яснення Нацiонального банку Украiни вiд 10J22020 року
M20-0006174615, умовам розмiщення тимчасово вiльних коштiв вiдгrовiдають
чотири банки: АТ <Укрексiмбанк>, АТ <Ощадбанк>>, АБ <Укргазбанк)) та АТ
КБ <Приватбанк> якi подали KoMiciT на розгляд своТ пропозицiТ, та серед яких i
буле визначатись банк-переможець. ПропозицiI наданi в запечатаних
конвертах.

Представники АТ <<Укрексiмбанк>>, АБ <<Укргазбанк)) та АТ КБ
<Приватбанк> та АТ <Ощадбанк> црисутнi на засiданнi KoMiciT.

Голова конкурсноi KoMicii запропонував розкрити пропозицiТ АТ
<Оцдадбанк>>, АТ <<Укрексiмбанк>>, АБ <Укргазбанк>>, АТ КБ <Приватбанк>> та

розглянути ik на вiдповiднiсть нормам постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 12 сiчня 20|I р. N б <Про затвердження Порядку розмiщення тимчасово
вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у
банках>>, а також зробити гrорiвняльну таблицю пропозицiй, iз градаuiею банкiв
за запропонованими вiдсотковими ставками.

Члени KoMicii пересвiдчилиаь у тому, що пропозицii Bcix банкiв

вiдповiдають вимогам заявок-пропозицiй.
Голова конкурсноi KoMiciI Копачевський М.А. повiдомив, що вiДпОВiДНО

до порiвнялъноТ таблицi, найкращою пропозицiею з найбiльшою вiдсотковою
ставкою с пропозицiя банку АТ <Ощадбанк> з вiдсотковою сТаВкОЮ 6,6О/о, Та

запропонував проголосувати за визначення зазначеного банкУ ПеРеМОЖЦеМ

конкурсу. Також .запропонував визначити, що у випадку вiдмови банку-
переможця розмiщувати або дорозмirцувати кошти обласного бюджету на
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депозитному рахунку, Щепартаментом фiнансiв може укладатись додаткова
УГода з банками, якi заЙняли друге мiсце згiдно запропонованоI ними
вiдсотковоТ ставки, а у випадку вiдмови банку, може укладатись додаткова
угода з наступним банком, що зайняв третс мiсце.

Голова KoнKypcнoi KoMiciT запропонував провести голосування з даного
питання.

Yci присутнi пiдтримали зазначенi пропозицiТ.
Ухвалили:

1. Визначити АТ <Ощадбанк)) переможцем конкурсу щодо розмiщення у
202]r роцi тимчасово вiльних коштiв спецiального фондч Вiнницького
обласного бюджету на депозитному(их) рахунку(ах) в ycTaHoBi банку
АТ <Оrцадбанк>.

2. Щепартаменту фiнансiв в п'ятиденний TepMiH укласти договiр
переможцем конкурсу та розмlстити вlльн1 кошти спецiального фон
Вiнницького обласного бюджету на депозитному(них) рахунку(ах)
ycTaHoBi банку АТ <Ощадбанк>.

3. У випадку вiдмови банку-переможця розмiщувати або дорозмiшдувати
кошти обласного бюджету на депозитному рахунку, Щепартаментом
фiнансiв може укладатись додаткова угода з наступними банками (друге
мiсце) згiдно запропонованоТ ними вiдсотковоТ ставки, а у випадку
вiдмови банку, що зайняли друге мiсце - аналогiчно може укладатись
додаткова угода з наступним банком, що зайняв третс мiсце.

О 1 1-15 год. засiдання конкурсноТ KoMicii було завершено.

Голова KoHK}rpcHoi KoMiciT:

Копачевський М.А.

Члени KoHK)upcHoT KoMicii:

Якубович Г.А.

Зигар О.В.

Поник С.А.
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