
 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

15.12.2021                                    Краснокутськ                                           № 251 

 

Про попередню оплату товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти у 2021 році 
 

         На виконання Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», наказу 

Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та 

Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769  

та з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних 

коштів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

України»,  н а к а з у ю: 

 

1. Установити, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за 

бюджетні кошти відділу освіти  (далі - головний розпорядник бюджетних 

коштів) має змогу передбачати попередню оплату в разі закупівлі 

відповідних товарів, робіт і послуг за кодами поточних та капітальних 

видатків згідно Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету: 

1.1.  на строк не більше 3 місяців: 

- товарів, робіт і послуг за відповідними кодами поточних видатків - в 

розмірі до 100%. 

1.2  на строк не більше 12 місяців: 

- періодичних видань –  в розмірі 100%; 

- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними 

контрактами (договорами) – в розмірі до 30 %. 

Кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, визначеного в 

п.п. 1.1., 1.2 наказу та згідно з договорами про закупівлю передбачається 

поставити, виконати, надати протягом поточного та наступного бюджетного 

періоду проводиться без обмежень, виходячи із необхідності, що 



обґрунтовується реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання 

послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, 

циклом виробництва. 

 Головний розпорядник та одержувачі бюджетних коштів відповідають 

за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове 

використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України. 

2.  Попередня оплата розпорядником та одержувачами бюджетних 

коштів за капітальними видатками 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. 

3. На період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, попередня оплата товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється 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». 

4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти 

Тамарі ТРОЦЬКІЙ забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, 

постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, 

укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, щодо 

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

кошти. 

5. Головному розпоряднику та 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. 

6. Головному розпоряднику та одержувачам бюджетних коштів  

укладати договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до 

законодавства з урахуванням повернення після закінчення строку 

визначеного у договорі не використаних сум попередньої оплати та 

застосування штрафних санкцій у разі несвоєчасного повернення таких 

коштів. 

         7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. начальника відділу освіти                                            Ірина ГАПОН  

 

 


