
щодо розмiщення у 2021 роцi тимчасово вiлъних коштiв загального
Вiнницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банкiв

Присутнi:

Голова конк}rрсноТ KoMicii:

Копачевсъкий М.А. - директор Щепартаменту фiнансiв ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацiТ

Члени конкурсноТ KoMicii:

Копачевський М.А. - директор Щепартаменту фiнансiв ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацii, голова KoMicii

Якубович Г.А.

Зигар О.В.

Поник С.А.

голова постiйноi KoMicii обласноi Ради з питань
економiки, фiнансiв та бюджету

- начальник управлiння бюджетних надходжень та
операцiй з фiнансовим ресурсом Головного управлiння
Щержавноi казначейськоI служби УкраТни у Вiнницькiй
областi

заступник начальника управлiння розвитку
пiдприемництва, централiзованих капiталовкладень та
публiчних закупiвелъ - начальник вiддiлу майнових
питань та монiторингу публiчних закупiвель

Щепартаменту мiжнародного спiвробiтництва та

регiонального розвитку ВiнницькоТ
облдержадмiнiстрацii

I_{ехановський I.Л. - начальник управлiння фiнансового, iнформацiЙногО Та

господарсько - органiзацiйного забезпечення - головний
бухгалтер Щепартаменту фiнансiв ВiнницъкоТ
облдержадмiнiстрацiТ

Порядок денний:

розгляд заявок-пропозицiй банкiвських установ щодо розмiщення
у 2О2I роцi тимчасово вiльних коштiв загалъного фонду
Вiнницького обласного бюджету на депозитних рахунках в

установах банкiв;



вiдповiднiсть наданих пропозицiй до норм постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 12 сiчня 201| р. N б <Про затвердження
Порядку розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих
бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у банках>;
порiвняння наданих пропозицiй;
визначення перемо}кця.

Слухали:
Голова конкурсноi KoMiciT Копачевський VI.A, повiдомив, що згiдно

рiшення позачерговоТ 3 ceciТ обласноТ Ради 8 скликання вiд 24.|2.2020 року
пПро обласний бюджет на 2021 piK>, передбачено розмiщення тимчасово

обласного бюджету на депозитних рахунках,
Згiдно роз'яснення Нацiонального банку УкраТни вiд |0.|2.2020 року ]V920-

0006174615, умовам розмiщення тимчасово вiльних коштiв вiдповiдаютъ чотири
банки: АТ <Укрексiмбанк>>, АТ <Ощадбанк>, АБ <Укргазбанк)) та АТ КБ
кПриватбанк)) якi подали KoMiciT на розгляд своТ пропозицiТ, та серед яких i
буд. визначатись банк-переможець. ПропозицiТ наданi в запечатаних
конвертах"

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

Голова конкурсноТ KoMiciT запропонував розкрити пропозицiТ АТ
<Оrцадбанк>, АТ кУкрексiмбанк>>, АБ <Укргазбанк>>, АТ КБ <Приватбанк>> та

розглянути ix на вiдповiднiсть нормам постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 12 сiчня 2011 р. N б <Про затвердження Порядку розмiщення тимчасово
вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв на вкладних (депозитних) рахунках у
банках>>, а також зробити порiвняльну таблицю пропозицiй, iз градацiсю банкiв
за запропонованими вiдсотковими ставками.

Члени KoMicii пересвiдчились у тому, що пропозицii Bcix банкiв
вiдповiдають вимогам заявок-пропозицiй.

Голова конкурсноi KoMiciT Копачевський М.А. повiдомив, що вiдповiдно
до порiвняльноТ таблицi, найкращою пропозицiсю з найбiльшою вiдсотковою
ставкою е пропозицiя банку АТ <Ошдадбанк)) 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 дорозмiщувати 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 трете мiсце.

Голова конкурсноТ KoMicii запропонував провести голосування з даного
питання.

Yci присутнi пiдтримали зазначенi пропозицiТ.
Ухвалили:

1, Визначити АТ <Оrцадбанк)) переможцем конкурсу щодо розмiщення у
2021 роцi тимчасово вiльних коштiв загального фонд}, Вiнницького
обласного бюджету на депозитному(их) рахунку(ах) в ycTaHoBi банку
АТ <Ощадбанк>.

2. !епартаменту фiнансiв в п'ятиденний TepMiH укласти логовiр з

переможцем конкурсу та розмiстити вiльнi кошти загального фонд},
Вiнницького обласного бюджету на депозитному(них) рахунку(ах) в

ycTaHoBi банку АТ <Оrцадбанк>.

3. У випадку вiдмови банку-переможця розмiщувати або дорозмirцувати
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 1-30 год. засiдання конкурсноТ KoMiciT було завершено.

Голова конкурсноТ KoMiciT:

Копачевський N4.A.

Члени конкурсноi KoMicii:

Якубович Г.А.

Зигар О.В.

Поник е.А.
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I_{ехановський I.Л.
(пiдпис)


