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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 02 грудня 2020 р.  
№ 1198 
Київ 
 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641 

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) і від 22 
липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029) зміни, що додаються. 

2. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів забезпечити перегляд умов укладених договорів 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з урахуванням вимог цієї постанови. 

3. Державній казначейській службі здійснювати відкриття асигнувань із загального фонду 
державного бюджету за видатками, не віднесеними до захищених видатків бюджету, в першочерговому 
порядку за видатками на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перелік 
яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання 
закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361), а також для виконання 
бюджетних програм, коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету яких 
відповідають кодам функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 0710—0763 згідно 
із законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 2020 р. № 1198 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641 

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 доповнити абзацом 
такого змісту: 

“на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється розпо-
рядниками (одержувачами) бюджетних коштів з урахуванням особливостей, визначених постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, 
ст. 2029).”. 

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 пунктом 151 такого 
змісту:  

“151. Заборонити на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних 
коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а Державній 
казначейській службі здійснення відповідних платежів, крім випадків, коли предметом закупівлі є 
товари, роботи і послуги, необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перелік яких затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361), а також для виконання бюджетних програм, коди програмної 
класифікації видатків та кредитування державного бюджету яких відповідають кодам функціональної 
класифікації видатків та кредитування бюджету 0710—0763 згідно із законом про Державний бюджет 
України на відповідний бюджетний період.”. 


