ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«15» лютого 2017 р.

м. Одеса

№ 42/ОД

Щодо контролю за здійсненням
платежів розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів
На

виконання

постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня

2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти» із змінами
НАКАЗУЮ:
1. Закладам і установам освіти обласного підпорядкування – розпорядникам
та одержувачам бюджетних коштів, наведеним у додатку до даного наказу, у
договорах про закупівлю товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти здійснювати
попередню оплату лише у разі закупівлі:
-

на строк не більше одного місяця: послуг пошти та зв’язку; 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 більш як 100,0 тис.грн.; інших робіт і
послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;
- на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання
основних засобів; програмного забезпечення та робіт з його створення; товарів,
робіт, послуг відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією в Україні;

- на строк не більше п’яти місяців: послуг, пов’язаних з виданням підручників і
посібників для студентів вищих, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
закладів, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;
-

на строк не більше шести місяців: пожежно-рятувальної та аварійно-

рятувальної техніки; лікарських засобів і виробів медичного призначення; послуг
з енергопостачання в межах бюджетного року;
- на строк не більше одного року: періодичних видань; вакцин для
профілактичних щеплень людей.
2. Здійснювати попередню оплату на види витрат, що не перелічені у п.1
даного наказу лише за умови окремого дозволу головного розпорядника коштів –
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.
3. Керівникам закладів та установ освіти обласного підпорядкування
дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від

23 квітня

2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти» із змінами та строків попередньої оплати.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту – начальника управління економічного та ресурсного забезпечення
О.В.Пятаєву.
Директор Департаменту

Ю.Є.Семенюк

Додаток до наказу
Департаменту освіти і науки
Одеської облдержадміністрації
від 15.02. 2017 № 42/ОД
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13
14
15
16

Код
Назва закладу (установи)
ЄДРПОУ
20991369 Комунальний заклад "Рішельєвський ліцей"
ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА
20993842 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "БОЛГРАДСЬКА
ГІМНАЗІЯ ІМ. Г.С.РАКОВСЬКОГО"
Комунальний заклад "Ананьївська загальноосвітня школа20994698
інтернат І-ІІІ ступенів"
Комунальний заклад "Балтська загальноосвітня школа20954902
інтернат №2 І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БОРЩАНСЬКА
20987942
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КАРОЛІНО-БУГАЗСЬКА
20988108 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ
СТУПЕНІВ”
Комунальний заклад "Жовтнева загальноосвітня школа20992268
інтернат І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА
25428124 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №3
І-ІІ СТУПЕНІВ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА
20986121 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №6
І-ІІ СТУПЕНІВ"
Комунальний заклад "Ізмаїльська спеціалізована школа23209719 інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОТОВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ
20987480
ДЛЯ ДІТЕЙ СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ"
Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ
20992771 ступенів для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського
піклування
Комунальний заклад "Білгород-Дністровський дитячий
20990022 будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного
віку"
Комунальний заклад "Ізмаїльська спеціальна загальноосвітня
23208890
школа №5 І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА
20992363 ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №10 І-ІІ
СТУПЕНІВ"
22495858 Комунальний заклад "Піщанська спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІ ступенів"
17

22495775

18

20993307

19

23208097

20

20991955

21

20989125

22

23210941

23

20993173

24

23207146

25

22509425

26

25428101

27

25428420

28

25428667

29

25428130

30

25427277

31

25428118

32

25428093

33

20986606

34

37476030

35

35657567

Комунальний заклад "Балтська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 1 І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БОЛГРАДСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ З
ДОШКІЛЬНИМИ ГРУПАМИ КОРЕКЦІЙНОГО ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Комунальний заклад "Утконосівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КІЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ"
Комунальний залад "Чорнянська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів"
Троїцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
Комунальний заклад "Лиманська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів"
Комунальний заклад "Михайлівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів"
Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат 1-11 ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №7 І-ІІ
СТУПЕНІВ"
Комунальний заклад "Одеська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №34 І-ІІ ступенів"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №87 І-ІІ
СТУПЕНІВ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 88 І-ІІ
СТУПЕНІВ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №91 І-ІІІ
СТУПЕНІВ"
Комунальний заклад "Одеська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат №93 І-ІІІ ступ.з дошкільними групами
корекційного та реабілітаційного спрямування"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКА СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №97 І-ІІ
СТУПЕНІВ"
Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та
виховання
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Вищий навчальний комунальний заклад "Білгород-

Дністровське педагогічне училище" Одеської області
36

36642931

37

02137097

38

36435962

39

36434618

40

25432841

41

02546594

42

02546542

43

02546523

44

02546536

45

02546418

46

13888702

47

03071874

48

02546335

49

02546358

50

20986842

51

02546559

52

02546387

53

02546370

54

20986836

55

20949806

56

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"БАЛТСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ" ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Комунальна установа "Одеський обласний центр фінансовостатистичного моніторингу, матеріально-технічного та
навчально-методичного забезпечення закладів та установ
освіти"
Комунальний заклад "Одеська обласна психолого-медикопедагогічна консультація"
Одеська обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна
школа олімпійського резерву
Державний навчальний заклад "Ананьївський професійний
аграрний ліцей"
Державний навчальний заклад "Арцизький професійний
аграрний ліцей"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАЛТСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ"
Державний навчальний заклад “Старокозацький професійний
аграрний ліцей”
Державний навчальний заклад “Цебриківський професійний
аграрний ліцей”
Іванівська філія державного навчального закладу
“Цебриківський професійний аграрний ліцей”
Державний навчальний заклад “Суворовський професійний
аграрний ліцей”
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КІЛІЙСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”
Державний навчальний заклад “Кодимське професійнотехнічне аграрне училище”
Державний навчальний заклад “Ісаївський професійний
аграрний ліцей”
Державний навчальний заклад “Овідіопольське професійнотехнічне аграрне училище”
Державний навчальний заклад “Лиманський професійний
аграрний ліцей”
Державний навчальний заклад “Савранське професійнотехнічне аграрне училище”
Державний навчальний заклад “Тарутинський професійний
аграрний ліцей”

Державний навчальний заклад “Татарбунарське професійнотехнічне аграрне училище”
Державний навчальний заклад “Фрунзівський професійний
20965633
ліцей”

57

02546588

58

02546469

59

33578790

60
61

02546482
02546571

62
20988344

63
64

26508084
38090200

65

05537398

66

38438106

Державний навчальний заклад «Березівський професійний
аграрний ліцей»
Березівське вище професійне училище Одеського
національного політехнічного університету
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ"
Державний навчальний заклад "Ізмаїльський центр
професійно-технічної освіти"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОТОВСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ХАРЧУВАННЯ"
Державний навчальний заклад "Теплодарський професійний
ліцей"
Ізмаїльське вище професійне училище водного транспорту
Київської державної академії імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЛІЦЕЙ"
Чорноморський морський коледж Одеського національного
морського університету

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного та
ресурсного забезпечення

О.В.Пятаєва

