
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

20 лютого 2020  року                         Старокостянтинів                                      № __50___ 

 

 

Про здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів 

попередньої оплати товарів, робіт і 

послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня       

2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», розпорядження міського голови від          

11 лютого 2020 року № 36/2020-рвс «Про надання частини чергової відпустки 

МЕЛЬНИЧУКУ М.С. та надання права першого підпису БОГАЧУКУ В.В.», 

керуючись Бюджетним кодексом України, ст. ст. 28, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів у 

договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть 

передбачати попередню оплату в разі закупівлі: 

товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох 

місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно; 

товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними 

контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців 

у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно; 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними 

контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної 

безпеки та оборони держави; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для 

забезпечення участі України в міжнародних, національних та всесвітніх 

виставкових заходах – на строк не більше 24 місяців у розмірі до 100 відсотків 

їх вартості включно. 
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2. Попередня оплата в межах строків, визначених в абзацах другому - 

четвертому пункту 1 цього рішення, може здійснюватися без обмежень 

кількості платежів, що згідно з договорами про закупівлю передбачається 

поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного 

періоду. 

 

3. Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої 

оплати в межах строку визначаються розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів в особі керівників, які несуть персональну відповідальність, 

виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом 

поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом 

бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва. 

 

4. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зобов’язані вживати 

відповідні заходи з метою недопущення простроченої дебіторської 

заборгованості. У разі наявності такої заборгованості інформувати фінансове 

управління виконавчого комітету міської ради в триденний строк з моменту її 

виникнення. 

 

5. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів не здійснювати 

платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і 

надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів. 

 

6. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів при укладанні 

договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг враховувати такі умови: 

нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам 

товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів; 

повернення після закінчення строку, визначеного в договорі про закупівлю 

товарів, робіт і послуг, виконавцями робіт, постачальниками товарів і 

надавачами послуг невикористаних сум попередньої оплати та застосування 

штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів; 

спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та 

державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і 

надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх 

ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому 

законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів 

виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з 

таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і 

послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської
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служби для здійснення платежів. 

 

7. Покласти персональну відповідальність на розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів в особі керівників за дотримання норм 

законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг та 

контролю термінів її погашення, своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати, 

застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                               підпис                            Володимир БОГАЧУК 


