
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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Про затвердження Положення про здійснення 
попередньої оплати за рахунок бюджетних 
коштів за договором підряду на капітальний 
ремонт пішохідного мосту через просп.
Космонавта Комарова біля вул. Миколи 
Василенка у Солом’янському районі міста Києва

Відповідно до статей 20, 22, 43, 46, 48, 118 Бюджетного кодексу України, 
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», Порядку державного фінансування капітального будівництва, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року 
№ 1764, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 16 березня 2020 року № 441
«Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються у 2020 році за рахунок 
бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», 
Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 19 листопада 2018 року № 2089, 
враховуючи лист комунальної корпорації «Київавтодор» від 16.06.2020 
№ 01-5/11/1866 з метою підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів

1. Затвердити Положення про здійснення попередньої1 оплати за рахунок 
бюджетних коштів за договором підряду на капітальний ремонт пішохідного 
мосту через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка у 
Солом’янському районі міста Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Директор Валентин ОСИПОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

м  о с . < и т з х )  №

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів за 

договором підряду на капітальний ремонт пішохідного мосту через просп.
Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка у Солом’янському районі

міста Києва

1. Це Положення регулює попередню оплату у 2020 році за договором 
підряду на капітальний ремонт пішохідного мосту через просп. Космонавта 
Комарова біля вул. Миколи Василенка у Солом’янському районі міста Києва, 
укладеним замовником капітального ремонту комунальною корпорацією 
«Київавтодор»:

Номер, дата 
договору

Предмет договору Виконавець за 
договором

№ 58-11 
03.05.2019

Капітальний ремонт пішохідного мосту 
через просп. Космонавта Комарова біля 
вул. Миколи Василенка у Солом’янському 
районі міста Києва

ТОВ «Основа»

2. Попередня оплата, пов’язана з капітальним ремонт пішохідного мосту 
через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи Василенка у 
Солом’янському районі міста Києва, здійснюється відповідно до 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», Порядку 
державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16 березня 2020 року № 441 «Про капітальний ремонт об’єктів, 
що фінансуються у 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)».

3. Попередня оплата здійснюється замовником шляхом спрямування 
бюджетних коштів виконавцю робіт на небюджетні рахунки, відкриті на його 
ім’я в Головному управлінні Державної казначейської служби у м. Києві.

4. Попередня оплата здійснюється за договором підряду на термін, що не 
перевищує 3-х місяців у розмірі, що не перевищує ЗО % вартості річного обсягу



робіт, визначеного на 2020 бюджетний рік діючим договором з урахуванням 
змін, внесеними додатковими угодами, за таким графіком:

Номер, дата договору Місяць перерахування 
попередньої оплати 
головним розпорядником

Розмір попередньої 
оплати

№ 58-11 від 03.05.2019 Червень 2020 року 5 850 000,00 грн

Облік строку попередньої оплати починається з дати її перерахування 
замовником на рахунок виконавця робіт.

5. Кошти попередньої оплати використовуються на придбання матеріалів та 
конструкцій, передбачених проектною документацією на капітальний ремонт 
пішохідного мосту через просп. Космонавта Комарова біля вул. Миколи 
Василенка у Солом’янському районі міста Києва.

6. Виконавець робіт зобов’язаний щомісяця до 5 числа місяця наступного за 
звітним надавати замовнику звіт про використання у попередньому місяці 
коштів попередньої оплати та інформацію про залишки коштів станом на кінець 
попереднього місяця. У разі відсутності звіту та відповідної інформації, 
замовник має право не погоджувати наступні платежі з попередньої оплати 
виконавцю робіт.

7. Замовник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після надходження 
від виконавця звіту про використання у попередньому місяці коштів попередньої 
оплати та інформації про залишки коштів надавати їх копію головному 
розпоряднику бюджетних коштів.

8. У разі подання звіту та інформації не в повному обсязі чи встановлення 
фактів використання виконавцем робіт бюджетних коштів не за відповідними 
напрямками, передбаченими пунктом 5 цього Положення, головний 
розпорядник бюджетних коштів звертається до Державної казначейської служби 
про призупинення платежів виконавцю робіт, та організовує внутрішній 
фінансовий аудит з метою перевірки ефективного використання бюджетних 
коштів. Головний розпорядник коштів може ініціювати розірвання договору.

9. Протягом трьох робочих днів з дати підписання актів виконаних 
будівельних робіт за рахунок отриманої попередньої оплати замовник 
зобов’язаний надати копії таких актів головному розпоряднику бюджетних 
коштів.

Директор Валентин ОСИПОВ




