
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

12 грудня 2022 року м. Бережани №296-р 

 

Про надання дозволу на попередню 

оплату товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні 

кошти у 2023 році 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04 

грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами), та з метою виконання 

Бережанською міською радою функцій головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету в частині координації діяльності розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі, забезпечення ефективного, результативного та цільового використання 

коштів бюджету міста Бережани у 2023 році: 

 

1. Надати дозвіл головному розпоряднику бюджетних коштів Бережанської  

міської ради, розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачам бюджетних коштів Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, Відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради, Бережанському міському комунальному 

підприємству «Господар», Бережанському міському комунальному 

підприємству «Добробут», Комунальному підприємству 

«СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради, Комунальному 

неприбутковому підприємству «Бережанська центральна міська лікарня» 

Бережанської міської ради, Комунальній установі «Бережанський центр 

надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» Бережанської міської ради та 

іншим розпорядникам та одержувачам коштів місцевого бюджету, які  

включені до мережі Бережанської міської ради, передбачених у міському 

бюджеті на 2022 рік за бюджетними програмами головним розпорядником 

коштів за якими визначений виконавчий комітет Бережанської міської 

ради, у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 

передбачати попередню оплату в разі закупівлі: 

- товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше 

трьох місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно; 



- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними 

контрактами (договорами); періодичних видань, обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів – на строк не більше 12 місяців у розмірі до 100 

відсотків їх вартості включно. 

2. Попередня оплата в межах строків, визначених в пункті 1 цього рішення, 

може здійснюватися без обмежень кількості платежів, що згідно з 

договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати 

протягом поточного чи наступного бюджетного періоду. 

3. Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої 

оплати в межах строку визначаються розпорядниками (одержувачами) 

коштів місцевого бюджету в особі керівників, які несуть персональну 

відповідальність, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, 

реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, 

помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом 

виробництва. 

4. Розпорядники (одержувачі) коштів місцевого бюджету, які  включені до 

мережі Бережанської міської ради, зобов’язані вживати відповідні заходи з 

метою недопущення простроченої дебіторської заборгованості. У разі 

наявності такої заборгованості інформувати управління Бережанської 

міської ради в триденний строк з моменту її виникнення. 

5. Покласти персональну відповідальність на розпорядників (одержувачів) 

коштів місцевого бюджету, в особі керівників, за дотримання норм 

законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг та 

контролю термінів її погашення, своєчасного взяття зобов’язань та їх 

оплати, застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення 

таких коштів. 

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам міського 

голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 


