
ПРОЕКТ

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

21 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

23 грудня 2021 року                     смт Вороновиця                                   № 

Про  затвердження  Положення  про  попередню  оплату  товарів,  робіт  і
послуг,  що закуповуються за  бюджетні  кошти  Вороновицької  селищної
ради

Керуючись ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно  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" (зі змінами), селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Положення про попередню оплату товарів,  робіт  і  послуг,  що
закуповуються  за  бюджетні  кошти  Вороновицької  селищної  територіальної
громади (далі – Положення) (додається).

2.  Розпорядникам та  одержувачам  коштів  бюджету  Вороновицької  селищної
територіальної громади забезпечити дотримання норм Положення, ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог
Бюджетного  кодексу  України,  та  вживати  відповідних  заходів  з  метою
недопущення простроченої дебіторської заборгованості.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну комісію з
питань  соціально  –  економічного  розвитку,  планування,  бюджету  та  цін
(Якубовська О.В.).

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                   Олександр КОВІНЬКО



     ЗАТВЕРДЖЕНО:
     рішення  21 сесії Вороновицької

                                                                                                           селищної ради VІІІ скликання 
                                                                                                           від 23 грудня 2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ

про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти Вороновицької селищної територіальної громади

 1. Установити, що попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за  бюджетні  кошти  Вороновицької  селищної  територіальної  громади
розпорядниками та одержувачем коштів, здійснюється 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"  (зі
змінами).

2.  Розпорядники  та  одержувачі  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 30 відсотків їх вартості;

періодичних видань - на строк не більше 12 місяців у розмірі 100 відсотків їх
вартості;

товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами
(договорами) - на строк не більше 12 місяців у межах поточного бюджетного
періоду у розмірі 30 відсотків їх вартості.

3.  Попередня  оплата  в  межах  строків,  визначених  в  абзацах  другому  -
четвертому  пункту  2  цього  Положення,  може  здійснюватися  без  обмежень
кількості  платежів,  що  згідно  з  договорами  про  закупівлю  передбачається
поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного
періоду.

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.  Попередня  оплата  розпорядниками  (одержувачами)  бюджетних  коштів  за
капітальними  видатками  та  державними  контрактами  здійснюється  шляхом
спрямування бюджетних коштів  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
служби для здійснення платежів.

На  період  карантину,  встановленого  Кабінетом  Міністрів  України  з  метою
запобігання  поширенню на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, попередня оплата товарів,
робіт  і  послуг,  що  закуповуються  за  бюджетні  кошти,  здійснюється
розпорядниками  (одержувачами)  бюджетних  коштів  з  урахуванням
особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року  № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значним  поширенням  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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 у мережі головного розпорядника бюджетних коштів;

забезпечити повернення після закінчення строку, визначеного у договорі про
закупівлю товарів, робіт і послуг, виконавцями робіт, постачальниками товарів
і  надавачами послуг невикористаних сум попередньої  оплати та застосувати
штрафні санкції у разі невчасного повернення таких коштів;

спрямовувати  суми  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  в  установленому
законодавством порядку.

Секретар селищної ради                                                Ірина НАГАЄВСЬКА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF



