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Про здійснення попередньої
оплати в 2016 році
Відповідно до пункту 4 ст. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 року № 117 „Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”, виконавчий комітет
Гуляйпільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету
Гуляйпільської міської ради та одержувачам бюджетних коштів: КП
«Комунсервіс» ГМР ЗО, КП «Житлосервіс» ГМР ЗО, КП «Благоустрійсервіс»
ГМР ЗО, КП «Гуляйпільський ринок» ГМР ЗО передбачати у договорах про
закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, попередню оплату
лише у разі закупівлі:
1) на строк не більше одного місяця:
- послуг пошти та зв’язку;
- товарів, робіт і послуг, пов’язаних з організацією та проведенням
офіційних державних та міжнародних заходів, з’їздів, конференцій, а
також виборів і референдумів;
- транспортних послуг з авіаперевезень та залізничних перевезень;
- путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які
потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які
потребують особливих умов для оздоровлення;
- інших товарів вартістю не більше як 100 тис. гривень;
- інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30
відсотків їх вартості;
2) на строк не більше трьох місяців:

- робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і
житла;
- програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних
примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів,
інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;
- вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;
3) на строк не більше шести місяців:
- лікарських засобів і виробів медичного призначення;
- послуг з енергопостачання в межах бюджетного року;
4) на строк не більше одного року:
- періодичних видань;
2. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі
бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і
послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити,
виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім закупівлі
передплати періодичних видань.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова
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