Додаток 1
до Порядку здійснення
державним підприємством
“Український центр “БЕЗПЕКА”
попередньої оплати за
бюджетною програмою
КПКВК 2601030
(пункт 4)

Міністерство з питань стратегічних
галузей промисловості України

Доповідаю, що державним підприємством “Український центр “БЕЗПЕКА”
проведено відбір виконавця на ________________ (предмет закупівлі). За
результатами відбору планується укладання контракту з __________________
(Виконавець) на суму ____________ грн.
Відповідно до вимог абз. ___ п.___ ___________________ (нормативноправовий акт, яким передбачена можливість здійснення попередньої оплати) за
зазначеним напрямком може передбачатися попередня оплата на строк до
_________ місяців.
Листом від ___.___202__ № ___________ Виконавець повідомив про
відсутність простроченої дебіторської заборгованості за договорами,
укладеними Виконавцем з Мінстратегпромом і розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів нижчого рівня в мережі Мінстратегпрому, та необхідність
отримання попередньої оплати з відповідним обґрунтуванням у сумі ______ грн.
з урахуванням ________________ (реального стану поставки товару, виконання
робіт, надання послуг, помісячного розподілу бюджетних асигнувань,
сезонності робіт, циклу виробництва тощо) з підтвердженням спроможності
Виконавця виконати зобов’язання за контрактом про ________ (закупівлю
товарів, виконання робіт і послуг) за бюджетні кошти.
Попередня оплата відповідно до листа Виконавця від ______ № ___________
буде
використана
в
термін
до
___.___.202__
на
такі
цілі:
____________________________ (зазначити напрями, розмір, грн.).
Станом на _____________ за Виконавцем прострочненої заборгованості
перед Мінстратегпромом та розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
нижчого рівня в мережі Мінстратегпрому не виявлено.
Ураховуючи наведене прошу дати дозвіл на включення до контракту на
__________________ (найменування товарів, робіт, послуг) здійснення
попередньої оплати в сумі ____________ грн. на на умовах, зазначених в таблиці,
що наведена нижче.
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Порядковий номер
платежу, місяць
здійснення оплати

Виконавець, предмет
закупівлі

Сума
контракту

Попередня оплата
сума, грн
(відсоток
від суми
контракту)

термін
погашення
попередньої
оплати

1
2
…
Усього

Обґрунтованість надання попередньої оплати та спроможність Виконавця
своєчасно виконати роботи та забезпечити погашення дебіторської
заборгованості, яка виникне внаслідок здійснення попередньої оплати,
підтверджую.
Додаток: лист _______________ (Виконавець) від ______ № ___________ на
___ арк.
Керівник державного підприємства
“Український центр “БЕЗПЕКА” ___________
(підпис)

МП

___________________
(ім‘я, прізвище)

