
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
23.06.2020 № 421/2020-р

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються  

за бюджетні кошти по головному розпорядникові коштів державного  
бюджету – Хмельницька обласна державна адміністрація 

 

1. Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закупо-
вуються за бюджетні кошти по головному розпорядникові коштів державного 
бюджету – Хмельницька обласна державна адміністрація (далі – Положення), 
визначає правила здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти по головному розпорядникові коштів 
державного бюджету – Хмельницька обласна державна адміністрація. 

2. Установити, що Хмельницька обласна державна адміністрація та її 
структурні підрозділи, районні державні адміністрації області та їх структурні 
підрозділи, які включено до мережі розпорядників та одержувачів коштів 
Хмельницької обласної державної адміністрації як головного розпорядника 
коштів державного бюджету (далі – 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; 

періодичних видань – на строк не більше 12 місяців; 

товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними конт-
рактами (договорами) – на строк не більше 12 місяців. 

3. Конкретні умови попередньої оплати товарів, робіт і послуг, їх розмір 
та строк, кількість платежів з попередньої оплати у межах строків, визначених 
в абзацах другому-четвертому пункту 2 цього Положення, визначаються у 
листах-погодженнях головного розпорядника коштів з урахуванням реального 
стану поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячного розпо-
ділу бюджетних асигнувань, сезонності робіт, тощо. 

4. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зобов’язані: 

1) спрямовувати суми попередньої оплати за капітальними видатками та 
державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і надава-
чам 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 
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підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійс-
нення платежів; 

2) вживати відповідних заходів щодо недопущення простроченої дебі-
торської заборгованості; у разі виникнення такої заборгованості інформувати 
Хмельницьку обласну державну адміністрацію у триденний строк з моменту її 
виникнення про суму такої заборгованості, причини утворення та заходи, що 
вживаються розпорядником бюджетних коштів з метою її погашення; 

3) невідкладно інформувати Хмельницьку обласну державну адміністра-
цію про виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими 
порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти; 

4) 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 бюд-
жетні кошти, укладених із розпорядниками бюджетних коштів. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


