
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 20.02.2020 р. №418 
            м. Вінниця 

 
 
Про здійснення головними розпорядниками  
та одержувачами бюджетних коштів попередньої  
оплати товарів, робіт і послуг у сферах 
житлово-комунального господарства,  
енергетики, транспорту, зв’язку 
та капітального будівництва 

          
 
 

Враховуючи Постанову КМУ від 04.12.2019р. №1070 «Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», керуючись 
частиною 1 статті 3, частиною 2 та 5 статті 4 Європейської хартії місцевого 
самоврядування, статтями 7, 140, 142, 143, 144 Конституції України,  частиною 1 
статті 52  та частиною  6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради    

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 

1. Затвердити Порядок здійснення попередньої оплати за товари, роботи і 
послуги головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у 
сферах житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв’язку 
та капітального будівництва. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови М.Форманюка. 

 

             
 
Міський  голова                                                                                     С. Моргунов 

      



 

 
 
 

 
Порядок здійснення попередньої оплати за товари, роботи і послуги 
головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 

у сферах житлово-комунального господарства, енергетики, 
транспорту, зв’язку та капітального будівництва 

 
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення попередньої оплати за товари, 

роботи і послуги головними розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів з метою забезпечення цільового та ефективного використання 
бюджетних коштів. 

2.  У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні: 
 головні розпорядники бюджетних коштів – департамент міського 

господарства міської ради, департамент комунального господарства та 
благоустрою міської ради, департамент житлового господарства міської 
ради, департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради, 
департамент капітального будівництва міської ради; 

 одержувачі бюджетних коштів – підвідомчі вищезазначеним 
департаментам комунальні підприємства та організації, які визначені 
рішенням міської ради або виконавчого комітету одержувачами 
бюджетних коштів на відповідний рік.  

3. Встановити, що виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, 
реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, 
помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом 
виробництва, тощо, наступні головні розпорядники та одержувачі бюджетних 
коштів  у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі: 
 
3.1. Департаментом міського господарства міської ради: 
 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; 
 товарів, робіт і послуг за капітальними видатками – на строк не більше 

трьох місяців, розмір такої оплати складає до 30 відсотків їх вартості, 
за винятком: 
- робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних 

мереж  на строк не більше дев’яти місяців, розмір такої оплати 
складає до 100 відсотків їх вартості. 

  
  

 
 
Додаток до рішення  
виконавчого комітету 
міської ради 
від 20.02.2020 р. №418 
 



3.2. Департаментом комунального господарства та благоустрою міської 
ради та підвідомчими одержувачами бюджетних коштів: 

 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; 
- електроенергії, теплопостачання та водопостачання - на строк не 

більше трьох місяців, розмір такої оплати складає до 50 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. 

 
3.3. Департаментом житлового господарства міської ради: 
 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; 
 товарів, робіт і послуг за капітальними видатками – на строк не більше 

трьох місяців, розмір такої оплати складає до 30 відсотків їх вартості. 
 
3.4. Департаментом енергетики, транспорту та зв’язку міської ради та 

підвідомчими одержувачами бюджетних коштів: 
 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; 
- електроенергії, теплової енергії, теплопостачання та водопостачання 

- 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 
дев’яти місяців, розмір такої оплати складає до 50 відсотків їх вартості. 
 

3.5. Департаментом капітального будівництва міської ради: 
 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; 
 товарів, робіт і послуг за капітальними видатками – на строк не більше 

трьох місяців, розмір такої оплати складає до 30 відсотків їх вартості. 
 

4. Попередня оплата розпорядниками 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, з подальшим 
використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками 
товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі (а саме: на 
придбання і постачання необхідних для виконання робіт та надання послуг 
матеріалів, конструкцій, виробів; виконання робіт та надання послуг 
субпідрядними організаціями, тощо), визначені договорами про закупівлю 
товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів (а саме: договорів, 
накладних, рахунків, актів виконаних робіт, тощо) органам Державної 
казначейської служби для здійснення платежів. 

5. Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів забезпечують 
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. 

6. Головним розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів забезпечувати 
заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів 
послуг, якими порушено умови договорів, укладених із головними 
розпорядниками та 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. 

7. Головним розпорядникам 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, укладених із 
головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у мережі 
безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів. 

8. Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів забезпечують 
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. 

9. Даний Порядок набирає чинності з дня прийняття рішення. 
                                                                         

 

 
   В.о. керуючого справами виконкому               С. Чорнолуцький 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Департамент комунального господарства та благоустрою    
 
Столяревська Марина Євгенівна 
 
Заступник директора - начальник планово-економічного відділу  
департаменту комунального господарства та благоустрою 

 
 
 
 
 


