
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

25.02.2020 м. Миргород                   № 42 

 

 

Про  попередню   оплату  товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 18, пункту 4 статті 28 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від         

4 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати  товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти» та з метою організації та  координації 

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів 

бюджетних коштів, у бюджетному процесі: 

1. Рекомендувати розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів у 

договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 

передбачати попередню оплату в разі закупівлі: 

1.1 товарів, робіт і послуг за поточними видатками  - на строк не більше 

трьох місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості; 

1.2. комунальних послуг та енергоносіїв  - на строк не більше трьох 

місяців у розмірі до 100 відсотків вартості, яка підлягає сплаті за місяць; 

1.3 товарів, робіт і послуг за капітальними видатками, періодичних 

видань - на строк не більше 12 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості. 

2. Рекомендувати розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів: 

2.1 здійснювати попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що 

згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати та 

надати протягом поточного бюджетного періоду; 

2.2 здійснювати попередню оплату за капітальними видатками шляхом 

спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і 

надавачам послуг на не бюджетні 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 надавачам послуг виключно з таких рахунків на цілі, 

визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням 

підтвердних документів органам Державної казначейської служби для 

здійснення платежів; 



2.3 забезпечити облік касових видатків бухгалтерськими службами у 

розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням строків погашення 

попередньої оплати за кожним договором окремо; 

2.4 інформувати райдержадміністрацію про виконавців робіт, 

постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів 

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

бюджетні кошти. 

3. Покласти персональну відповідальність на розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів, в особі їх керівників, за дотриманням вимог 

законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти, а також порядку та термінів здійснення 

такої оплати. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 
 

 

Виконувач обов’язків  

голови                                                                                      Віталій ХОМЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


