
ПРОЕКТ 

від  12  серпня 2021 року                                                                                                     № 3022 
  

Про  затвердження Положення про  

попередню оплату товарів, робіт 
 і послуг, що  закуповуються 
за бюджетні кошти  
  

          Керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 

78 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року 

№1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 

попередньої оплати товарів робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» зі змінами 

внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 02.12.2020р., з метою координації спільних 

дій головних розпорядників бюджетних коштів, врахувавши рекомендації постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, міська рада 

                                                                  вирішила: 

        1.Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються 

за бюджетні кошти (додається). 

       2.Головним розпорядникам бюджетних коштів, розпорядникам бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів Бурштинської міської територіальної 

громади, в подальшій роботі, при заключенні договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг 

за бюджетні кошти, керуватись Положенням, затвердженим п.1 даного рішення. 

        3.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки і промисловості виконавчого органу міської ради Марію Назар. 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

  

 Міський голова                                                                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Начальник відділу економіки і промисловості                                 М.Назар 12.08.21 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                 Р.Стасько 12.08.21 

 

В.о.нач. фінансового відділу                                                              О.Тицька 12.08.21 

 

Нач. загального відділу                                                                        М.Яцик 12.08.21  

 

Юридичний відділ                                                                                А.Пергельський 12.08.21  

  

 Секретар міської ради                                                                           Р.Іванюк 12.08.21 

  

  

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про  затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, 

що  закуповуються за бюджетні кошти» 
 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради 

«Про  затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, 

що  закуповуються за бюджетні кошти»  на чергове засідання міської  ради відділ економіки і 

промисловості  міської ради. 

 

2.   Розробником проєкту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного проєкту  

рішення є начальник відділу економіки і промисловості Марія Назар. 

3. Обгрунтування прийняття рішення: відповідно до повноважень у галузі економічного, 

соціального та культурного розвитку, визначених статтями 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Основними нормативно-правовими актами, що регулюють 

відносини у сфері бюджетного фінансування є Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України про державний бюджет на відповідний рік, постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів робіт та послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти» зі змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 1198 від 

02.12.2020р 

 

4. Прийняття даного рішення сприятиме  зміцненню позитивних тенденцій 

економічного, соціального та культурного розвитку територіальної громади, вирішення 

нагальних проблем в економічній та соціальній сферах. 
 

 

 

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                         Марія Назар 

 

  

  

 


