дЕсtlянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ

о,3

l.

ам/

РЖАВНА АДNIIНIС ТРАЦIЯ

розпоряд)ItЕння

м бt7

Про затвердх(еннrI Полох<ення про здiйснення
попередньоi оплати за рахунок бюджетIIих коштiв
по об'ектам ка_пiталъного будiвrrицтва за
договорами
на виконання будiвелъних
робiт

Вiдповiдно дО cTaTTi 22 Бюджетного кодексу
Украiни, Закону Украiни
кПро мiсцевi дерх<авнi адмiнiстрацi[>, постанови
Кабiнету MiHicrpi" V*iuu*
вiд 04 грудня 2019 року Ns t 070 кffеякi питання
здiliснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштiв попередньоi
оплати ToBapiB, робiт i послуг,
що 3акуповУються за бtодrкетнi кошти>>, постанови КабiнЁту MiHicrpiu
УкраiнИ вtд 22 липнЯ 202О
року Nч 64l кПро встановлення карантину та
^iз
запроваДжеIIня посиленI{х протIrепiдемi.rних
заходiв на територii
зuачнr,
поширенняNI
хвороби
COVID-19, спричиненоi
1остроi респiраторrrоi
KopoHoBipycoМ SARS-COV-2),
розпорядження !еснянськоТ районноi, в MicTi
Кисвi державноi адмiпiстрацii
.вiд 22 травня 2о21 року Ns 2gl пПро
затвердження ПолоlкенIIя про здiйснення
попередньоi оллати за договорами
пiдряду на виконання булiвельних
робiт'по об'сктах капiтального будiurr"цrоu]
що фiнансуrоться за рахунок бюджетних коштiв> та з метою пiдвищення

ефекгив HocTi викорис,гання бюдтiетн их tсоштi

в

:

1, ЗатвеРдити ПоЛоженнЯ про здiйснення
попередньоi оплати за рахунок
бюджетtrltх коштiв по об'екгам капiтального булiвництва
З?
виконання,будiвелыrlrх робiт по об'екгам: кРеконструкцlядоговорами на
транспортноi
розв'язки на просп, Генерала BaTyTiHa - вул. Оноре де Балiзака з органiзацiсtо
додатковllх з'iздiв на просп. Генерала BaTyTiHa
Киева> та кРеконсТрукцiЯ транспортноi у !еснянському районi MicTa
розв'язки в одному piBHi
вул, Каштанова - вул, Orrope де Бальiака з влаштуванням
двостороIIIIього
дорожнього руху по ByJl. Оноре де Бальзака
у {еснянськоNtу районi MicTa
Киева>>, що додасться.

2. Контроль за

tsиконанняN{ цього розпорядження покласт}I
на
заступнИка головИ flесltянсЪкоi
райоНноi'В MicTi Киевl державнОi адмiнiстрацii
О, ГIлясецького.

В.о. голови

IplrHa

АЛСКСССНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

{еснянсько[ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнi страцii
вiд

о82*шrr>лгу)rr>S,

6;v

про здiйснення попереднъоi положЕннrI
оIUIати за рахунок бюджетних
об'еюам капiтального будiвництва
коштiв по
.u
до.оuорами на

виконання будiвельних
РОбiТ ПО Об'еКТаМ: КРеКО"СТРукцrя
розв,язки на просп. генерала
BaTyTiHa - вул. Оноре
оa ь-raaка з органiзацiею
-у
додаткових з'i.здiв на просп.
Генерагrа BaTyTiHa

,й;";;;i

Д..r,"rr*кому-piBHi
районi MicTa Киева> та кРеконструкчiя
транспортно[ розв'язки В
одному
uy;. Каштаноuu urr. Оноре
де
по
вул
руху
о*,ор. д.

iНЖх;ftхЖ;:trУд*:жti:iiооо*"uого
l

Це

]

Поло>lсеrrня регулюе попередню

оплату у 202l
наступними договорами на виконання
будiвельних lобiт по об'сктам:
Номер,
пlп дата
договору
1
д/у Jфl-2 1
вiд
2з,09.2021
до
договору

роцi

J\b

J\b778_18

вiд
20 07 20l8

ТоВ (яГУАР)

органtзацlею додаткових з'i.здiв
на просп. Генерала BaTyTiHa
у
-

!еснянському районi

Киева>

2.

Виконавець за
договором

Гlредмет договору

,icтa

д/у Nsl -21 биконання будiвельних
робiт ТоR кЯГУАР>
вiл
по об'екту кРеконструкцiя
2з,09.202l траllспортноi
розв'язки
в
до
одному piBHi вул. Каштанова
договор),
в}л. оноре де Ба_гlьзака з
Jф779-18
влаIптуванням двостороннього

вiд
20.07.2018

Оноре
ському

оплаТа, пов'язана з будiвництRом
об'екгiв, здiйснюеться
_,---._]_ _ПопегеДня
вlдповlдно
до постаI{овII Кабirrету MiHiclplB УкраiЪи
вiд 04 грудня 2019року

за

2

Ж^*:]:r_-{'::'_.._Питання

здiйснення розпор

закупову,,.."О,Т'ЬЦ-".Т,l'ff;";,,:НН;Тi.
--Й.
вiд 22 липня 2о2о
рооr- Лъ orir

вст новлення карантину
ЗаПРОВаДЖеННЯ ПОСИЛеНИХ
та
ПРОТИеПiДеМiЧНrП* au*oolB
на територii iз

пiдряду,,'

;;1;";';iXX"

значним
aTopHoi хвороби COVID-t9,
спричиненоi
розпорядження {еснянськоii
в ,i.ri
i вiд 22 травня 202l po*li'районноi
:т" 2g1 *Й

&"*Ж;Х'ЪЁТr'#'1r1:#Х .lЖ;:lЪТ;

будiвництва, що
фiнаtrсl,ц."Ёr'.u рахунок бюджетних
коштiв>.
_з, Попередня оплата здiйснюеться шляхом спрямування
кошТlВ ВиконаВцяМ
бюджетних
робiт на
органах {ержавноi казначейськоi'9б.дl.r,,ilu*у-"*, вiдкритi на ix iм'я в
служби у MicTi Киевi.

.4, ПопередrUI оплаТа здiйсню€ться за кожним окремим
TePMlH, ЩО Не ПеревиIцуе
договором на
2 мiсяцl у роъrъi"зои
обсягу
робiт, визначеного на псlточнrrй О.дЙ.Ъ"И
p!n, .u т ким графiком:

";Ёo',iiч'о.о

Ns
п/п

Мiсяцъ, piK
перерахування

Номер, дата
договору

Розмiр

попередньо[
оплати

попереднъоi,
оплати, грн

Лист,опад2021

2 284 068,29

кiлькiстъ
платежiв

TepMiH
полашення

1

2.

|

л/у Ml-Z
23.09.2021 ло

l
i

ё_ОI9"ОРУ

J\'9779-18 вiд
20,07.2ol

l

Л,

топад 2021

l78 850,35

i

1

l

24.12.202l

24.I2.202l

i

облiк сlроку в}Iкористання погIередньоi
оплати починае.гься з
перерахУваннЯ ЗамовнтtКом
дати ii
на

5.

рахунок вIлкоI{авця робiт.

Виконавець робiт зобов'яз
наступного за звiтttрlл,r падаI]ати

З

пла],ежI з попередньоi сlгlлати
виriонав

з

6,

Замовник зобов'язаний прOтягом п'яти
надходкення вiд виконавця звiту_про використання робочих днiв пiсля
у попередньому мiсяцi
коштiв попередньоi оплати та iнбормацlт .rро
зzlлишки коштiв надавати
[х

копiю Головному розпоряднику бюджетних
поштiв.

,], у

разi подання звiту та iнформацii не

в повному обсязi чи
використання виконавцем
робiт бюдrкетних коштiв не за
:::::,"j:rrr'фактiв
вlдповlдними
напряl\{ками, Головний
розпорядник бюджетних коштiв
звертаеться до fleprkaBrroi казначейськоi
слухсби Украiни ttро призупинення
г,гlатежiв виконавцю
та органiзуе

робiт'
Ънутрiшнiй фiнансовий аудит з
метою перевiрки ефект,ивного використання
бюдrкетн"* *o-riB. Головний
РОЗпорядник коштiв мох<е iнiцiювати розiрвання
договору.

IIлатежlts в установленому порядку,

Начагrьник Управлiння
архiтектури та землеко

iB з дати пiдписання aKTiB виконаних
Hboi оплати Замовник зобов'язаний
о закриття повного обсягу авансових

Володиплир

КоЗдК

