
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

. 03 . .2021 м. Рівне №

Про попередню оплату товарів, робіт і 
послуг за бюджетні кошти у 2021 році

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України та постанов 
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», від 22 
липня 2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2»

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити у 2021 році розпорядникам (одержувачам) бюджетних 
коштів, включеним до мережі управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації, передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за бюджетні кошти попередню оплату у разі закупівлі:

поштових марок та маркованих конвертів, в тому числі використання 
маркувальних машин, призначених для нанесення на письмову кореспонденцію 
відбитка державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв’язку - 
на строк не більше двох місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки - на строк не 
більше 12 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості.

2. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів укладати договори 
про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства з 
урахуванням такого:

- нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам 
юварів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, 
укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів;

- 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.

3. Головному спеціалісту управління Ю ліїї ШВАЙЦІ довести копію цього 
наказу до відома розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, включених 
до мережі управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ


