
ВченоЇ ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з
питання: «Щодо можливості розміщення у 2022 році Харківським

національним університетом імені В.Н. Каразіна на вкладних (депозитних)
рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних

бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг»
від 29 листопада 2021 року, протокол № 12

Заслухавши  виступ  керівника  тимчасово.і.  робочо.і.  групи  проректора  з
економічних та соціальних питань Василя БЛИНдЮКА з результатами роботи
тимчасово.і. робочоЇ групи, Вчена рада університету j;хби;Zі4;zяг:

1.        Результати роботи тимчасово.і. робочоЇ крупи вважати задовільними.
2.       Визначити  що  фінансові  можливості  Харківського  національного

університету імені В.Н. Каразіна дозволяють розмістити у 2022 році, з о1.01.2022
року по 20.12.2022 року, на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків
державного    сектору    економіки    тимчасово    вільних    бюджетних    коштів,
отриманих за надання платних послуг, у розмірі 100 млн.крн.

Строк з о1.01.2022 року по 20.12.2022 року визначений, як максимально
можливий,  з  урахуванням  умов,  наведених  в  абзаці  четвертому  підпункту  2
пункту 3 Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від
26.08.2015  року  №  657  «Про  затвердження  Порядку  розміщення  вищими  і
професійно-технічними   навчальними   закладами   на   вкладних   (депозитних)
рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг».

3.        Розмістити  у  2022  році,  3  01.01.2022  року  по  20.12.2022  року,  на
вкладних   (депозитних)   рахунках   в   установах   банків   державного   сектору
економіки  тимчасово  вільні  бюджетні  кошти,  отримані  за  надання  платних
послуг, у розмірі  100 млн.  грн., з урахуванням умов, встановлених Порядком
розміщення   вищими   і   професійно-технічними  навчальними  закладами  на
вкладних   (депозитних)   рахунках   в   установах   банків   державного   сектору
економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних
послуг,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів  Укра.і.ни  від 26.08.2015
року № 657.

4.       Затвердити   перелік   банків   державного   сектору   економіки   для
надсилання  заявки-пропозиціЇ  розміщення   у   2022   році   тимчасово   вільних
бюджетних      коштів      Харківського      національного      університету      імені
В. Н. Каразіна, отриманих за надання платних послуг:

АТ КБ «Приватбанк»;
АБ «Укргазбанк»;
АТ «Укрексімбанк»;



АТ «Ощадбанк».
5.        Затвердити форму заявки-пропозиці.і. розміщення тимчасово вільних

бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках, що додається.
6.       Підготувати   наказ   про   введення   в   дію   рішення   Вчено.і.   ради

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний:  проректор з економічних та соціальних rштань Василь
Блиндюк.
Термін виконання: до  15.12.2021 р.



 

Керівнику ______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

Заявка-пропозиція 

розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів 

на вкладних (депозитних) рахунках 

 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року № 657 

«Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними 

закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору 

економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (далі – навчальний заклад) 

пропонує розглянути дійсну заявку-пропозицію, прийняти відповідне рішення та подати 

пропозицію щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних 

(депозитних) рахунках банку на умовах зазначених у цій заявці-пропозиції. 

 

 Реквізити Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02071205 

61022, місто Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 707-55-00 

Р/р UA058201720343191003200001533 в ДКСУ м. Київ, 

ІПН 020712020303 

 

Інформація про обсяг тимчасово вільних бюджетних коштів, для розміщення на 

вкладних (депозитних) рахунках у банку: 100 (сто) мільйонів гривень. 

Строк розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) 

рахунках банку: з дати фактичного надходження тимчасово вільних бюджетних коштів на 

вкладний (депозитний) рахунок - очікувано з 01.01.2022 року, по дату повернення тимчасово 

вільних бюджетних коштів - очікувано по 20.12.2022 року. 

 

Умови розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) 

рахунках у банку. 

1. Наявність у договорі банківського вкладу (депозиту) між банком та навчальним 

закладом обов’язкових умов щодо: 

1.1. права на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу 

навчального закладу без сплати банку неустойки; 

1.2. заборони договірного списання банком коштів з вкладного (депозитного) рахунка 

навчального закладу; 

1.3. розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) 

рахунках лише у межах поточного бюджетного періоду та обов’язкового повернення не 

пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені у договорі: 

1.3.1. таких коштів — на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок навчального 

закладу, відкритий в органі Казначейства, або відповідний поточний рахунок навчального 

закладу, відкритий відповідно до законодавства у банку (далі — поточний рахунок); 

1.3.2. відсотків за користування вкладом (депозитом) — на відповідний спеціальний 

реєстраційний рахунок навчального закладу, відкритий в органі Казначейства; 



1.3.3. щомісячного перерахування банком навчальному закладу відсотків за 

користування вкладом (депозитом); 

1.4. відповідальності банку відповідно до законодавства у разі порушення договірних 

зобов’язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвоєчасного повернення 

коштів, а також відсотків за користування вкладом (депозитом) із вкладного (депозитного) 

рахунка на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки навчального закладу, відкриті в органі 

Казначейства, та/або відповідний поточний рахунок, з яких перераховувалися тимчасово 

вільні бюджетні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках. 

Відповідальність може бути встановлена у формі сплати банком на користь навчального 

закладу штрафу за прогресивною шкалою починаючи з першого дня затримки; 

1.5. обов’язку навчального закладу звернутися до суду в разі відмови банку повернути 

кошти або відсотки за користування вкладом (депозитом) на умовах та у строки, визначені 

договором банківського вкладу (депозиту); 

2. Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, 

що надаються згідно з основною діяльністю у галузі освіти, лише у національній валюті. 

 

Кінцева дата розгляду заявки-пропозиції та прийняття банком відповідного рішення, з 

урахуванням надходження пропозиції банку до навчального закладу: не більш як п’ять 

робочих днів з дня відправлення заявки-пропозиції навчальним закладом. 

 

 Пропозиція банку повинна повною мірою відповідати умовам зазначеним у цій 

заявці-пропозиції, містити згоду на укладання договору банківського вкладу (депозиту) і 

пропонувати відсоткову ставку на дату укладання договору за вкладом (депозитом) на 

відповідний строк. 

 

 До пропозиції банку додаються: 

- оригінали або завірені копії документів щодо відповідності банку вимогам, 

визначеним абзацом другим пункту 2 Порядку розміщення вищими і професійно-

технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в 

установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних 

коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року № 657 «Про затвердження 

Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на 

вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг»; 

- проект договору банківського вкладу (депозиту). 

 

 

 

 

 Ректор       Тетяна КАГАНОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: ТРГ 

тел. (057) 707-51-55 


