
Заявка-пропозиція 

 
щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних бюджетних коштів Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова на депозитних рахунках в установах банку. 

 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (код 02071151, р/р 35220217001001; банк ДКС України у 

Харківській обл., МФО 820172) оголошує конкурс на розміщення тимчасово вільних бюджетних 

коштів на депозитних рахунках в обсязі 20 млн. грн. на наступних умовах: 

 

1. У конкурсі можуть брані участь державні банки, які розташовані в м. Харкові, за умови якщо: 

 

► у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного 

капіталу та/або голосів; 

► до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як 

обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до 

категорії проблемного або неплатоспроможного. 

 

2. Конкурс проводиться при наявності не менше трьох пропозицій банків, які прийняті до 

розгляду, 

 
3. Розміщення тимчасово вільних коштів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова згідно з рішенням навчального 

закладу «Про спрямування тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках 

у банках» 
 

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для 

розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках, такі документи: 

 
► заяву на участь у конкурсі; 

► конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних 

рахунках, які обов'язково включають пропозиції щодо: 

► процентної ставки: 

► терміну повернення коштів на рахунки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова до 20 грудня 2018 року, а за 

необхідності раніше, відповідно до письмового звернення університету; 

► відсутності або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку; 

► щомісячного перерахування до університету відсотків за вкладом; 

► завірені належним чином копії: 

► свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором: 

► свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України; 

► довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої 

банку та філії/відділенню (в разі наявності) органами державної статистики; 

► Статуту банку; 

► Положення банку; 

► банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій; 

► довіреності керуючому філією (відділенням) банку: 

► довідку Національного банку України (або управління Національного банку України у Харківській 

області) щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення 

тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках; 

► Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 
5. Обов'язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та банком є: 

 

► можливість постійного поповнення вкладу: 



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

вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків; 

► заборона безспірного списання банком  коштів із вкладного (депозитного)  рахунку ХНУМГ  

ім. О. М. Бекетова; 

► в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на 

відповідні рахунки університету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких 

перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, 

банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п'яти 

календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає 

більше п'яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за 

кожен день затримки. 

 

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише 

у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони 

перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду. 

 

7. Критеріями при визначенні банку-переможця є: 

 
► розмір процентної ставки за вкладом (депозитом); 

► термін повернення коштів на рахунок університету за письмовим зверненням; 

► розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність; 

► строки перерахування до університету процентів за вкладом; 

 

8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу 

процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк. 

 

Контактний телефон (057) 706-15-37 (Бабаєв В. М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ректор В. М. Бабаєв 


