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Положення
про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти 

1. Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти, розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 
бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти».
2. Мета положення – регламентувати процес здійснення попередньої оплати товарів, робіт 
і послуг, що закуповуються за кошти місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної 
громади.
3. 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, 
розмір такої оплати складає до 30 відсотків їх вартості, за винятком:
• Періодичних видань – на строк не більше дванадцяти місяців, розмір такої оплати 
складає до 100 відсотків їх вартості;
• Комунальних послуг – на строк не більше трьох місяців, розмір такої оплати складає до 
100 відсотків їх вартості;
- Товарів, робіт і послуг за капітальними видатками – на строк не більше трьох місяців, 
розмір такої оплати складає до 30 відсотків їх вартості.
Кількість платежів з попередньої оплати в межах строку – один.»
3.1. Виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки 
товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, 
сезонністю робіт, циклом виробництва, головні розпорядники бюджетних коштів у договорах 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати інший розмір, 
строк попередньої оплати  та кількість платежів попередньої  оплати за рішенням виконавчого 
комітету.
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.
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 
безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів.
6. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів вживають заходи для  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 застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів.
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7. Головним розпорядникам бюджетних коштів вживають заходи щодо виявлення 
виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, 
укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких 
координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, 
щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
8. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.
9. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням виконавчого комітету 
міської ради.

Міський голова                                                                                                     Сергій НАДАЛ           


