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OS. 0 3 . .2020 м. Кривий Ріг № 63

Про внесення змін до наказу 
департаменту освіти і науки 
виконкому Криворізької міської 
ради від 22.01.2020 №19 «Про 
затвердження Положення пдодо 
здійснення розпорядниками 
коштів попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, ш;о 
закуповуються за бюджетні 
кошти»

Згідно з Бюджетним Кодексом України, керуючись Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою 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»,
НАКАЗУЮ:

1. Викласти в новій редакції Положення щодо
розпорядниками коштів попередньої оплати товарів, робіт і 
закуповуються за бюджетні кошти, (додаток)

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

здійснення 
послуг, що

Директор
’єєєєі.-, Тетяна Кріпак

Олена Косінова 
92 03 90



Додаток
до наказу департаменту освіти і науки 
виконкому Криворізької міської ради  
від O S . O S  №  63

Положення
щодо здійснення розпорядниками коштів попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено відповідно до вимог 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» та встановлює 
порядок здійснення розпорядниками коштів попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

1.2 Цим положенням визначено загальні засади щодо здійснення 
розпорядниками коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти.

1.3 Дія цього положення поширюється на всіх розпорядників коштів, 
що безпосередньо знаходяться у підпорядкуванні департаменту освіти і науки 
виконкому Криворізької міської ради.

II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ 
ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО 

ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

2. Розпорядники коштів міського бюджету:

2.1 здійснюють закупівлю товарів робіт і послуг за бюджетні кошти 
відповідно затверджених розрахунків до кошторисів зі змінами;

2.2 надають до департаменту освіти і науки виконкому Криворізької 
міської ради листи, для погодження розміру та кількості платежів попередньої 
оплати строком: за поточними видатками не більше трьох місяців, за 
капітальними видатками та періодичних видань не більше 12 місяців протягом 
бюджетного періоду. Після отримання погодження розпорядники передбачають 
у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
попередню оплату;

2.3 повідомляють письмово департамент освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради про підтвердження використання попередньої оплати;

2.4 повідомляють письмово департамент освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради про виконавців робіт, постачальників товарів і



надавачів послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та вжиті 
управлінські заходи;

2.5 застосовують штрафні санкцій у разі невчасного повернення 
невикористаних сум попередньої оплати або після закінчення строку, 
визначеного у договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, виконавцями 
робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг;

2.6 не передбачають попередню оплату виконавцям робіт, 
постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів 
щодо попередньої оплати, укладених в межах підпорядкованих Департаменту 
освіти і науки виконкому Криворізької міської ради закладів

2.7 розпорядники бюджетних коштів відповідають за прийняте 
рішення, щодо визначення терміну і строків попередньої оплати, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу України.

III. АЛГОРИТМ ДІЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ:

3.1 інформувати розпорядників коштів, про виконавців робіт, 
постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів 
щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти;

3.2не надавати погодження розпорядникам коштів на попередню оплату у 
разі її надання суб’єкту господарювання, який вже порушив терміни;

3.3 в разі несвоєчасного повідомлення розпорядниками коштів, щодо 
підтвердження строків передоплати виконавцями робіт, постачальниками 
товарів і надавачами послуг департамент освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради не погоджуватиме листи на надання попередньої
плати;

3.4 забезпечувати ведення контролю надання попередньої оплати 
постачальникам товарів, робіт і надавачів послуг, термінів її погашення, 
своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати, застосування штрафних санкцій у 
разі невчасного повернення таких коштів, забезпечзчочи ефективне, 
результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу України.

Директор Тетяна Кріпак


