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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  10.02.2022  № 376 
           м. Вінниця 

 

Про проведення конкурсу з визначення  

установи банку для здійснення запозичення  

до бюджету розвитку бюджету Вінницької  

міської територіальної громади  

в 2022 -2023 роках 

 

 

З метою здійснення запозичення до бюджету розвитку бюджету 

Вінницької міської територіальної громади в 2022-2023 роках в сумі 200,0 

млн.грн. для проведення реконструкції (термомодернізації), або реконструкції, 

або реставрації (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони 

здоров’я, керуючись  ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

  

1. Провести конкурс з визначення установи банку для здійснення 

запозичення до бюджету розвитку бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у 2022-2023  роках, для цього: 

1.1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення установи банку 

для здійснення запозичення до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької 

міської територіальної громади  (далі - Комісія) згідно з додатком 1 до рішення. 

1.2. Затвердити Положення про конкурсної комісію з визначення 

установи банку для здійснення запозичення до бюджету (бюджету розвитку) 

Вінницької міської територіальної громади згідно з додатком 2 до рішення. 

1.3. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення установи 

банку для здійснення запозичення до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької 

міської територіальної громади згідно з додатком 3 до рішення. 

2. Комісії розглянути пропозиції установ банків щодо надання кредиту 

до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької міської територіальної громади в 

сумі 200,0 млн.грн. та прийняти рішення щодо кращої пропозиції. 

3. Враховуючи рішення Комісії департаменту фінансів міської ради 

підготувати рішення виконавчого комітету міської ради про визначення 

установи банку з кращою пропозицією щодо надання кредиту до бюджету 
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(бюджету розвитку) Вінницької міської територіальної громади в сумі 200,0 

млн.грн. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови А.Очеретного.  

  

 

 

 
Міський голова                                               Сергій МОРГУНОВ  
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 
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                                                                          Додаток 1 

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          міської ради від 10.02.2022 № 376    

 

Склад 

конкурсної комісії з визначення установи банку для здійснення 

запозичення до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької міської 

територіальної громади  

 

 

Голова конкурсної комісії: 

Очеретний Андрій Михайлович – заступник міського голови 

 

Секретар конкурсної комісії: 

Лесь Антоніна Михайлівна  – заступник директора департаменту – 

начальник бюджетного відділу департаменту фінансів міської ради  

 

Члени конкурсної комісії: 

Григорук Людмила Анатоліївна – директор департаменту правової 

політики та якості; 

Луценко Наталія Дмитрівна – директор департаменту фінансів міської 

ради; 

Мартьянов Максим Петрович – директор департаменту економіки і 

інвестицій;   

Ярова Світлана Андріївна -  голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

         

В.о. керуючого справами виконкому                            Сергій Чорнолуцький 
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 Додаток 2 

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          міської ради від 10.02.2022 № 376    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсну комісію з визначення установи банку для здійснення 

запозичення до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької міської 

територіальної громади  

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурсна комісія з визначення установи банку для здійснення запозичення 

до бюджету (бюджету розвитку) Вінницької міської територіальної громади 

утворюється з метою розгляду пропозицій банків щодо надання кредиту для 

проведення реконструкції (термомодернізації), або реконструкції, або 

реставрації (термомодернізації)  комунальних закладів освіти та охорони 

здоров’я в 2022 -2023 роках та визначення установи банку з кращою 

пропозицією. 

1.2. Комісія в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, чинним 

бюджетним законодавством України, а також даним Положенням. 

1.3. Персональний склад Комісії затверджує виконавчий комітет міської ради. 

 

2. Завдання Комісії 

2.1. Основними завданнями Комісії є: 

2.1.1. Розгляд пропозицій банків щодо надання кредиту для проведення 

реконструкції (термомодернізації), або реконструкції, або реставрації 

(термомодернізації)  в 2022-2023 роках; 

2.1.2. Визначення установи банку з кращою пропозицією щодо надання 

кредиту для проведення реконструкції (термомодернізації), або реконструкції, 

або реставрації (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони 

здоров’я. 

 

3. Склад Комісії 

3.1. Комісія утворюється у складі голови Комісії, секретаря та членів Комісії.  

 

4. Регламент діяльності Комісії  

4.1. Формою роботи Комісії є засідання. 

4.2. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності. 

4.3. Повідомлення про скликання засідань Комісії доводяться секретарем 

Комісії до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку.  

4.4. Засідання Комісії веде голова Комісії. 
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4.5. Підготовку   документів,   необхідних   для   розгляду на засіданні  Комісії, 

здійснює секретар Комісії. 

4.6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

представників її кількісного складу. 

4.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів 

членів Комісії, присутніх на засіданні.  

4.8. При прийнятті Комісією рішень, у разі рівного розподілу голосів, 

вирішальним є голос голови Комісії.  

4.9. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Комісії з поважних причин 

голови, секретаря Комісії чи когось із членів Комісії, їх може замінити особа, 

яка виконує обов'язки на час їх відсутності. 

4.10. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її 

членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член Комісії 

може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу. 

4.11. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Комісії, вирішуються 

колегіально Комісією шляхом відкритого голосування.  

4.12. Комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за 

роз’ясненням та наданням додаткової інформації. 

4.13. Рішення Комісії передається департаменту фінансів міської ради для 

підготовки рішення виконавчого комітету міської ради про визначення 

установи банку з кращою пропозицією щодо надання кредиту для проведення 

реконструкції (термомодернізації), або реконструкції, або реставрації 

(термомодернізації)  в 2022 – 2023 роках.  

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                            Сергій Чорнолуцький 
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Додаток 3 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

  міської ради від 10.02.2022 № 376    

 

 

 

Умови проведення конкурсу 

з визначення установи банку для здійснення запозичення до бюджету 

(бюджету розвитку) Вінницької міської територіальної громади  
 

 

У відповідності до чинного законодавства України, конкурс з визначення 

установи банку для здійснення запозичення до бюджету (бюджету розвитку) 

Вінницької міської територіальної громади у 2022 – 2023 роках проводиться на 

наступних умовах: 
 

1. У конкурсі можуть брати участь усі установи банків України (далі – 

Банки) та міжнародні фінансові організації, які мають право діяльності в 

Україні, за умови надання кредиту у національній валюті. 
 

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від 

Банків та міжнародних фінансових організацій, які прийняті до розгляду. 
 

3. Пропозиції учасників конкурсу повинні враховувати наступні умови 

Позичальника: 

3.1. обсяг кредиту – 200,0 млн.грн.; 

3.2. вибірка кредиту – 2022-2023 роки; 

3.3. період, на який надається запозичення – не менше 5 років; 

3.4. пільговий період щодо погашення тіла кредиту – період реалізації 

проєкту; 

3.5. можливість дострокового погашення кредиту. 
 

4. Учасник конкурсу повинен надати Комісії такі документи: 

4.1 заяву на участь у конкурсі;  

4.2. конкурсну пропозицію, в якій обов’язково вказується: 

4.2.1. обсяг та валюта запозичення; 

4.2.2. період, на який надається запозичення, наявність пільгового 

періоду (конкретного), можливість дострокового погашення кредиту.  

4.2.3. розмір відсоткової ставки за користування кредитними коштами; 

4.2.4. умови та періодичність погашення тіла кредиту та сплати 

процентів; 

4.2.5. майнове або інше забезпечення кредиту; 

4.2.6. інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням кредиту; 

4.2.7. термін дії пропозиції – до 30.06.2022р. 

4.3. завірені належним чином копії: 
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4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію Банку, виданого Національним 

банком України; 

4.3.2. статуту Банку; 

4.3.3. документів міжнародної фінансової організації, в тому числі які 

дозволяють діяльність організації в Україні; 

4.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій; 

4.3.5. положення про Вінницьку(-ке) філію (відділення) Банку;  

4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та 

відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності). 
 

5. Критеріями при визначенні Банку - переможця є:  

5.1. обсяг кредиту та строки його перерахування до бюджету Вінницької 

міської територіальної громади; 

5.2. розмір процентної ставки за кредитом;  

5.3. період, на який надається запозичення, наявність пільгового періоду, 

можливість дострокового погашення;  

5.4. наявність майнового або іншого забезпечення кредиту. 

5.5. наявність інших витрат, пов’язаних з отриманням та погашенням 

кредиту. 
 

6. Переможцем конкурсу визначається установа банку або міжнародна 

фінансова організація, яка запропонувала найвигіднішу пропозицію надання 

кредиту. 
 

7. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 10-00 год.  28 лютого 

2022р. за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 кім. №408. Контактний телефон 

(0432) 59-50-60 (Лесь А.М.). На конверті з пропозицією необхідно вказати: «Не 

відкривати до 11-00 год. 28 лютого 2022р.».  
 

7. Розкриття пропозицій відбудеться 28 лютого 2022р. о 11-00 год. 
 

 8. Конкурсна комісія має право звертатися до учасників конкурсу, які 

подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.  
 

9. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях учасників 

конкурсу, здійснюється з додержанням вимог законодавства.  
 

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

пропозицій, є конфіденційною.  
 

11. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до 

встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово 

конкурсну комісію.  
 

12. До участі в конкурсі не допускаються банки та міжнародні фінансові 

організації, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі. 
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 13. Переможця серед Банків, які надали заяву на участь у конкурсі, 

конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, 

враховуючи критерії, зазначені в пунктах 5 та 6 умов проведення конкурсу. 
 

 14. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу 

буде повідомлено 18 березня 2022 року.  

 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                            Сергій Чорнолуцький 

 


