
 

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок шостої  сесії 

 

 

__.01.2018 р.                                      Летичів                                                  №    

 

 

Про створення конкурсної комісії щодо розміщення 

тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 

депозитному рахунку в банку 

   

 

 

Відповідно статті 16 Бюджетного Кодексу України,  постанови  Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року№ 6 «Про затвердження  Порядку 

розміщення тимчасово вільних  коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках» та статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Для проведення  конкурсу серед банків щодо  розміщення тимчасово вільних  

коштів селищного бюджету, що прогнозується розмістити  на депозитному  

рахунку  у 2018 році створити конкурсну комісію в складі  6  осіб: 

             Голова комісії: 

         -   Гущак В.М.  – заступник селищного голови ; 

             члени комісії: 

         -  ЧернелівськаТ.І. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності Летичівської селищної ради; 

         -  Смаглюк Л.Д. -  начальник відділу фінансів Летичівської селищної ради; 

        - Хуторянець М.І. – начальник  УДКСУ у Летичівському районі 

Хмельницької області, депутат селищної ради, член  комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (за 

згодою); 

       -  Самолюк М.М. -  депутат селищної ради, голова комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  (за 

згодою), 

       -  Марчук Н.Б. – депутат селищної ради, голова комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 



2. Затвердити Положення про комісію щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів селищного бюджету на депозитному рахунку в банку (додаток 1).  

 
3.  Затвердити конкурсну документацію з проведення конкурсу серед 

банківських установ щодо  розміщення тимчасово вільних  коштів селищного 

бюджету  на депозитному  рахунку (додаток 2). 

      

4. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови  

В.М.Гущака 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) 
  

 

 

 

 

 

   

Селищний голова                                                                      І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення 46 сесії Летичівської 

селищної ради № ___ від  

__.01.2018 р 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  конкурсну комісію  з проведення конкурсу серед банківських установ  

щодо  розміщення тимчасово вільних  коштів селищного бюджету на 

депозитному  рахунку 

 

1. Конкурсна комісія з  проведення конкурсу серед банків щодо  розміщення 

тимчасово вільних  коштів селищного бюджету,  що прогнозується розмістити  

на депозитному  рахунку   (далі - Комісія) створюється з метою підготовки та 

проведення конкурсу серед банків щодо  розміщення тимчасово вільних  

коштів селищного бюджету,  що прогнозується розмістити  на депозитному  

рахунку, на конкурсних засадах, на принципах добросовісної конкуренції, 

відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання 

пропозицій учасників конкурсу. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є:  

• проведення конкурсу  серед банків щодо  розміщення тимчасово вільних  

коштів селищного бюджету,  що прогнозується розмістити  на депозитному  

рахунку    

• перевірка наявності необхідних документів у поданих конкурсних 

пропозиціях;  

• готує відмову для суб`єкта господарювання в участі в конкурсі, якщо 

ними не подана в зазначений термін у повному обсязі конкурсна пропозиція на 

участь у конкурсі;  

• у зазначений день та час розкриває конверти та оголошує пропозиції 

учасників;  

• проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх діяльність та 

пропозиції;  

• ухвалює рішення про переможця конкурсу. 

4. Склад конкурсної комісії затверджується організатором конкурсу - 

виконавчим комітетом Летичівської селищної ради. До складу комісії входять 

на паритетних засадах представники організатора конкурсу, фахівці в галузі 

фінансів, а також (за їх згодою) представники органів виконавчої влади, 

депутати. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники 

учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, 

діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба). 

 

5. Голова Комісії: 

- здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, 

головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань; 



- приймає в межах своєї компетенції рішення та надає розпорядження, 

організовує і контролює їх виконання. 

6. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим Головою 

Комісії. 

У разі необхідності за рішенням Голови Комісії можуть проводитися 

позачергові засідання Комісії.  

7. Секретар Комісії веде та оформляє протоколи засідань Комісії, забезпечує 

оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її 

діяльності, за дорученням Голови Комісії виконує іншу організаційну роботу. 

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням Голови Комісії 

виконує інший член Комісії. 

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин складу Комісії.  

Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою 

більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що 

складається відповідний протокол. 

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії. 

Протоколи засідань Комісії підписуються присутніми на її засіданні членами та 

затверджуються Головою. У разі незгоди з рішенням  член комісії може 

письмово викласти   свою позицію, що додається до протоколу засідання 

комісії. 

9. Для  проведення конкурсу надаються  листи банкам, у яких держава прямо та 

/ або опосередковано володіє  75  чи більше відсотками статутного капіталу та / 

або голосів банку і протягом останнього року Національний банк не 

застосовував  до цього банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи 

припинення здійснення окремих  видів операцій та віднесення банку до 

категорій проблемних  або неплатоспроможних. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення 46 сесії Летичівської 

селищної ради № ___ від  

__.01.2018 р 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

з проведення конкурсу серед банківських установ щодо  розміщення тимчасово 

вільних  коштів селищного бюджету  на депозитному  рахунку 

  

 
Терміни, які 

використовуються 

в конкурсній 

документації 

Терміни, які використовуються в конкурсній документації, вживаються у значеннях, 

визначених про  конкурсну комісію  з проведення конкурсу серед банків щодо  

розміщення тимчасово вільних  коштів селищного бюджету на депозитному  рахунку  

. 

Повне 

найменування 

конкурсу 

Конкурс серед банків щодо  розміщення  тимчасово вільних  коштів селищного бюджету   

на депозитному  рахунку 

Предмет конкурсу 

(перелік послуг) 

-    розміщення  тимчасово вільних  коштів селищного бюджету   на депозитному  

рахунку банку 

Найменування, 

місцезнаходження 

організатора 

конкурсу 

Виконавчий комітет Летичівської селищної ради, вул.. Соборна, 16, смт. Летичів, 

Хмельницька  область, Україна, 31500. 

Підстава для 

проведення 

конкурсу 

Рішення сорок п’ятої сесії Летичівської селищної ради №31 від 22.12.2018 р.  

Місце і час 

проведення 
конкурсу 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться протягом 5 робочих 

днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, в   приміщення Летичівської 

селищної ради, смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області, вул. Соборна, 

буд. 16, 3150,. 

 

Прізвище та 

посада, номер 

телефону особи, в 

якої можна 

ознайомитись з 

умовами 

розміщення 

тимчасово вільних 

коштів  на 

депозитних 

рахунках 

Гущак Василь Миколайович – заступник селищного голови- голова конкурсної 

комісії 

Тел.. 0975500969, , 

вимоги до 

учасників 

конкурсу 

* держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного 

капіталу  та / або голосів банку; 

* протягом останнього року Національний банк не застосовував до цього банку таких 

заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних. 

 

Обсяг  коштів, 

які планується 
розмістити на 
депозитному 
рахунку 

Орієнтовні    обсяги  коштів, які планується розмістити на депозитному рахунку – 

3000,0 тис.грн. 

 

Перелік 

документів, 

оригінали або 

копії (засвідчені в 

установленому 

законодавством 

порядку) яких 

подаються 

- заяву на участь у конкурсі; 

-   конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів 

селищного бюджету на депозитному рахунку, які включають пропозиції 

щодо: 

* процентної ставки; 

* терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок 

селищного бюджету за письмовим зверненням Летичівської селищної 



учасниками 

конкурсу  
ради; 

 * розмір незнижувального залишку на депозитному (-их) рахунку (-ах) 

 * умов та періодичності сплати процентів; 

-   завірені належним чином копії : 

 *свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним 

реєстратором ; 

 *свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого  Національним 

банком  

України; 

 *статуту банку; 

 *банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій ; 

 *довіреності керуючому(-им) філією (відділенням) банку; 

 *довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який 

приймає участь у конкурсі,  умовам розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, 

визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12.01.2011 №6(зі змінами); 

 *витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців,виданий банку державним реєстратором; 

 *витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, виданий філії/відділенню державним реєстратором (в разі 

наявності). 
 

Вимоги до 

конкурсних 

пропозицій 

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії 

у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора 

та учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається пронумерована, прошита та 

скріплена печаткою у запечатаному конверті. 

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї 

зміни до закінчення строку подання пропозицій. 

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку. 

На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами 

«КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ». 

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх 

подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї 

зміни до закінчення строку подання пропозицій 

Критерії оцінки 

конкурсних 

пропозицій 

  Організатор  конкурсу  має  право    звертатися до банків, які подали пропозиції, за 

роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. 

   Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань  внесення  

змін  до  змісту  або  ціни  поданої  пропозиції конкурсних торгів.  

   

Проведення 

організатором 

конкурсу зборів 

його учасників з 

метою надання 

роз'яснень щодо 

змісту конкурсної 

документації та 

внесення змін до 

неї 

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту 

конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання 

відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу 

повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. 

    Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається усім 

учасникам зборів в день їх проведення. 

Способи, місце та 

кінцевий строк 

подання 

конкурсних 

пропозицій 

- спосіб: особисто або поштою. 

- місце: Хмельницька область, Летичівський  район  смт. Летичів, вул. Соборна, буд. 16, 

31500, заступник селищного голови. 

  

 

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном (03857) 91756. 

Місце  розкриття 

конвертів з 

конкурсними 

пропозиціями 

- місце: приміщення Летичівської селищної ради, смт. Летичів Летичівського району 

Хмельницької області, вул. Соборна, буд. 16, 31500 у залі засідань селищної ради,. 

- дата та Час вказується в листі. 

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності 

учасника конкурсу або уповноваженої ним особи. 



Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє 

наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено 

конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та 

місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій. 

Відхилення 

пропозицій 

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною 

документацією; 

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; 

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття 

рішення. 

 

Визначення 

переможця 

Конкурсу 

та укладення 

договору.  

Термін, на який 

укладається 

договір. 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає  вимогам, , тощо. 

. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на 

закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним 

є голос голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами 

комісії, що брали участь у голосуванні. 

. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу 

підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам 

конкурсу після затвердження протоколу селищною  радою. 

Договір про розміщення  тимчасово вільних  коштів селищного бюджету  

 на депозитному  рахунку   з переможцем конкурсу укладається після затвердження 

протоколу засідання конкурсної комісії та тексту договору селищною  радою протягом 

десяти календарних днів на строк не пізніше ніж за 10 днів до закінчення   бюджетного 

періоду. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


