
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  

9 вересня 2022 року                                              № 1644                       

Київ 

 

Про попередню оплату товарів,  

робіт і послуг за бюджетні кошти 
 
 

Відповідно до 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» (із змінами), від 05 вересня 2018 року № 707 «Деякі питання 

реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення 

оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів» (із змінами), від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру» (із змінами), пункту 8 Положення 

про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),  

НАКАЗУЮ:  

1. Установити, що підприємства, заклади, установи та організації, що 

належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, 

центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я 

України (далі – ЦОВВ), та підприємства, заклади, установи та організації, що 

належать до сфери управління ЦОВВ, інші розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів, які включені до мережі Міністерства охорони здоров’я 

України (далі – розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів), у договорах про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть 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 – на строк не більше 12 місяців 

у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно; 
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товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними 

контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки 

та оборони держави; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення 

участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах 

– на строк не більше 24 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно. 

2. Попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 

за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом 

спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і 

надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я 

в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством 

порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, 

постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, 

визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням 

підтвердних документів органам Державної казначейської служби для 

здійснення платежів. 

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

оплати в межах строку визначаються розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів 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) бюджетних коштів, які включені до мережі 

Міністерства охорони здоров’я України, зобов’язані вживати відповідні заходи 

з   метою недопущення простроченої дебіторської заборгованості.  

5. Покласти персональну відповідальність на розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів в особі керівників за дотримання норм законодавства при 

здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг, в тому числі з 

урахуванням положень, визначених у пункті 15 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), та контролю термінів її погашення, 

своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати, застосування штрафних санкцій 

у разі невчасного повернення таких коштів. 

6. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня - спеціалізована 

державна установа «Український центр трансплант-координації» на підставі 

договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та 

інших анатомічних матеріалів, укладених з кожним учасником пілотного 

проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров’я 
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державної та комунальної форми власності в розмірі до 100 відсотків вартості 

таких послуг на строк не більше 12 місяців. 

7. Державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до 

сфери управління МОЗ, як одержувач бюджетних коштів на виконання програм 

та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я в частині доведеного 

до нього переліку напрямів профілактики, діагностики та лікування протягом 

відповідного бюджетного періоду, може здійснювати попередню оплату в разі 

закупівлі: 

лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних послуг - 100  відсотків 

вартості на строк не більше одного року; 

імунобіологічних препаратів (вакцин) та пов’язаних послуг - 100  відсотків 

вартості на строк не більше 18 місяців. 

8. Інші умови попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти, визначаються у рішеннях Кабінету Міністрів 

України з питань використання бюджетних коштів, виконання 

загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у  Донецькій та Луганській областях, реалізації 

проектів економічного і соціального розвитку України, державних цільових 

програм, державних програм соціальної допомоги, формування державного 

замовлення у разі необхідності. 

9. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 20 січня 2020 року № 102 «Про попередню оплату товарів, 

робіт і послуг за бюджетні кошти» (із змінами). 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Міністр                 Віктор ЛЯШКО 
 

 


