
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

18 лютого 2021 року                   
 

Про внесення змін до рішення міської 

ради  «Про затвердження складу комісії 

з питань проведення конкурсу на 

укладення договору на розміщення  

тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів при виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради, Порядку та 

Положення» 

  

 Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасово  вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках» (зі змінами та доповненнями) та рішення позачергової  

третьої сесії Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

восьмого скликання від 24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської міської 

територіальної громади  на 2021 рік»,   

 

міська рада вирішила: 

 

  1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії шостого скликання 

Лубенської міської ради від 09.09.2011 р. «Про затвердження складу комісії з 

питань проведення конкурсу на укладення договору на розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів при виконавчому комітеті Лубенської 

міської ради, Порядку та Положення», а  саме: 

Пункт 1 викласти у новій редакції: 

 «Затвердити  склад  комісії з  питань проведення конкурсу на   укладення  

договору на розміщення тимчасово вільних коштів  бюджету Лубенської міської 

територіальної громади  на вкладних (депозитних) рахунках у банках: 

Соболєв Олег Анатолійович – перший заступник  Лубенського міського 

голови з питань діяльності  виконавчих органів ради, голова комісії; 
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        Сендзюк Роман Васильович – голова постійної депутатської комісії міської 

ради з питань планування бюджету та фінансів, заступник голови комісії; 

        Романенко Тамара Олексіївна – начальник фінансового управління 

виконавчого комітету, секретар комісії. 

Члени комісії:      

        Тараненко Любов Володимирівна – в.о. начальника управління Державної 

казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області; 

        Стасенко Оксана Григорівна  – депутат міської ради  (за згодою).» 

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на укладення договору на 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках  у новій редакції ( додається). 

3. Рішення п’ятої сесії сьомого скликання  Лубенської міської ради від 

19.02.2016 р. «Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження 

складу комісії з питань проведення конкурсу на укладення договору на 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів при виконавчому 

комітеті Лубенської міської ради, Порядку та Положення»» та пункти  1, 2 

рішення дванадцятої сесії шостого скликання Лубенської міської ради від 

09.09.2011 р. «Про затвердження складу комісії з питань проведення конкурсу на 

укладення договору на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів при виконавчому комітеті Лубенської міської ради, Порядку та 

Положення» вважати такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.       

                         

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради 

Лубенського району від 18.02.2021р. «Про  внесення змін до рішення 

міської ради про затвердження складу комісії з питань проведення 

конкурсу на укладення договору на розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів при виконавчому комітеті   Лубенської 

міської ради,  Порядку та Положення » 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. 

№6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних  (депозитних ) рахунках в банку»   зі 

змінами та доповненнями  пропонується затвердити  даний проєкт рішення, 

яким ухвалити новий склад комісії та Порядок проведення конкурсу в новій 

редакції. 

  

 

  

 

Начальник фінансового управління                 Тамара РОМАНЕНКО 

      



                                                      Додаток 1 

                                                            до рішення п’ятої сесії   

                                                            Лубенської міської ради Лубенського  

                                                            району Полтавської області восьмого  

                                                            скликання від 18.02.2021 р.  

                                                           «Про внесення змін до рішення міської  

                                                               ради «Про затвердження складу комісії з  

                                                           питань проведення конкурсу на  

                                                           укладення договору на розміщення  

                                                           тимчасово вільних коштів місцевих  

                                                           бюджетів при виконавчому комітеті  

                                                           Лубенської міської ради, Порядку 

                                                           та Положення» 

                                                                                     

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на право укладення договору на розміщення 

тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках 

(у новій редакції) 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету  

Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6  «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках», регламентує умови проведення конкурсу 

на право укладення договору на розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках. 

1.2. В конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12.01.2011 р. № 6 можуть брати участь банки, у яких держава володіє 75 

чи більше відсотками статутного капіталу. 

1.3.  Конкурс на право укладення договору на розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

полягає у визначенні банку, який за інших рівних умов запропонував 

найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк. 

1.4. Конкурс проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення 

строку подання банками пропозицій, при наявності пропозицій від двох або 

більше банків, які надійшли протягом 5 робочих днів із дня відправлення 

заявки-пропозиції. У випадку надходження однієї пропозиції, яка відповідає 

умовам конкурсу, з банком, який її подав, укладається договір. У разі 

надходження пропозицій після встановленого терміну, такі пропозиції не 

розглядаються. 



1.5. Заявка-пропозиція сформована фінансовим органом до банків повинна 

містить  такі відомості: 

             - обсяг коштів для розміщення; 

             - умови за вкладом (депозитом); 

             - час та місце проведення конкурсу; 

             - дата прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з 

дня відправлення); 

             - іншу інформацію. 

 

2. УМОВИ КОНКУРСУ 

 2.1. Умовами конкурсу є: 

           - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках 

загального та/або спеціального фондів на дату їх розміщення на вкладних 

(депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати 

платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за 

відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який 

передбачається здійснення розміщення таких коштів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках; 

           - визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між 

фінансовим органом та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на 

повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника 

та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного 

(депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в 

разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних 

(депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в 

Казначействі; 

          - тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного 

періоду та повинні бути повернені на рахунки місцевого бюджету, визначені 

у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до 

закінчення такого бюджетного періоду; 

          - розмір процентних ставок за користування банками тимчасово 

вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог 

законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що 

регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з 

юридичними і фізичними особами. 

2.2. Для участі в  конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі 

матеріали: 

           - копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку; 

           - відомості про фінансове становище учасника конкурсу (розмір 

статутного капіталу); 

           - баланс підприємства; 

           - звіт про фінансові результати та їх використання; 

           - звіт про фінансово-майновий стан підприємства; 



           - розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості із 

зазначенням дати їх виникнення; 

           - підтвердження про дотримання економічних нормативів капіталу та 

ліквідності, про своєчасне виконання зобов’язань перед клієнтами та про 

відсутність заходів впливу згідно з вимогами НБУ. 

2.2.1. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали 

пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. 

2.3. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, 

здійснюється з додержанням вимог законодавства. 

2.4. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння 

пропозицій, є конфіденційною. 

2.5. Конкурс проводиться конкурсною комісією в один етап, на якому 

визначається переможець згідно із умовами конкурсу та зобов’язаннями 

учасника конкурсу. 

 

3. КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

 

 3.1. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п’ять 

осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії рішенням сесії 

міської ради. 

3.2. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входить: голова комісії, 

заступник голови комісії, секретар та члени комісії. 

3.2.1. Склад комісії включає в себе представника фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (у межах визначених ст.  115 Бюджетного кодексу 

України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства), органу Казначейства. 

3.3. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є: 

         - визначення умов та терміну проведення конкурсу; 

         - розгляд пропозицій учасників конкурсу; 

         - визначення переможця конкурсу; 

         - складання протоколів. 

3.4. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами 

конкурсу, відповідно до цього Порядку. 

3.5. Керує діяльністю комісії й організовує  її роботу голова комісії. У разі 

відсутності голови  комісії, обов’язки виконує  заступник голови комісії. 

3.6. Голова комісії в межах своєї компетенції: 

          - скликає засідання комісії; 

          - головує на засіданнях;  

          - дає доручення членам комісії. 

         У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

конкурсної комісії. 

3.7. Засідання комісії є закритими. Конкурсна комісія має право звертатися 

до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової 

інформації. 



3.8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п’яти робочих 

днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. 

3.9. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос голови конкурсної комісії. 

3.10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який 

підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди 

з рішенням член комісії може  письмово викласти свою позицію, що 

додається до протоколу засідання комісії. 

3.11. У разі коли банк, що визначений переможцем, відмовляється від 

укладення з фінансовим органом договору банківського вкладу (депозиту), 

конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом 

трьох робочих днів подані пропозиції повторно. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                            Маргарита КОМАРОВА             
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