
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
 
від 08.02.2019 №32-р      
 
 
Про надання дозволу на попередню 
оплату товарів, робіт і послуг, що  
закуповуються за бюджетні кошти  
у 2019 році 

 
 
Відповідно до статей 2, 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Бюджетного кодексу України, пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 2014 року№117 «Про здійснення попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та з 
метою виконання Баштанською районною державною адміністрацією функцій 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету координації діяльності 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі, забезпечення ефективного, результативного та 
цільового використання коштів бюджету у 2019 році з о б о в ’ я з у ю: 

 

1. Надати дозвіл (Баштанська центральна районна лікарня, Комунальне 
некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Баштанського району" Баштанської районної ради Миколаївської області, 
Об’єднаний трудовий архів міської, сільських рад Баштанського району,) 
передбачити у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти у 2019 році попередню оплату у разі 
закупівлі: 

1) у розмірі 100% на строк не більше одного місяця: 
- послуг пошти та зв’язку; 
- господарських, канцелярських, електротоварів, запчастин та інших 

товарів вартістю не більш як 100 тис.грн; 
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30% їх 

вартості; 
2) у розмірі 60% на строк не більше трьох місяців: 
- робіт із нового  будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів; 
- програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних 

примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних 
систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення; 



- медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для 
забезпечення закладів охорони здоров’я згідно із заходами програмного 
характеру; 

- технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного 
ремонту; 

3) у розмірі 70% на строк не більше шести місяців: 
- послуг з енергопостачання в межах бюджетного року; 
- лікарських засобів і виробів медичного призначення; 
4) у розмірі 100% на строк не більше одного року: 
- періодичних видань; 
- вакцин для профілактичних щеплень людей. 
 

2.Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі 
бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і 
послуг, що згідно з договорами про купівлю передбачається поставити, 
виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім передплати 
періодичних видань, товарів, робіт і послуг, виробництво яких має 
довготривалий цикл, а саме: вакцин для профілактичних щеплень людей, 
лікарських засобів і виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони 
здоров’я згідно із заходами програмного характеру. 

 

3.Одержувачам коштів ( керівникам комунальних закладів): 
1) Спрямувати бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких 

передбачена попередня оплата, в межах, установлених затвердженими 
кошторисами, планами асигнувань і помісячними планами використання 
бюджетних коштів; 

2) забезпечити облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими 
службами у розрізі кодів економічної класифікації  з дотриманням строків 
погашення дебіторської заборгованості за кожним договором окремо. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
          
 
 
 

 
Перший заступник голови  
райдержадміністрації, виконувач  
функцій і повноважень голови  
райдержадміністрації                                                                    О.СЛАВІНСЬКИЙ 
 
 


