
ПРОЕКТ

ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

21 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ 

23 грудня 2021 року                     смт Вороновиця                                   № 

Про  граничні  суми  витрат  на  придбання  легкових  автомобілів,  меблів,
іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання
мобільних  телефонів  органами  місцевого  самоврядування,  а  також
установами  та  організаціями,  які  утримуються  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету Вороновицької селищної ради

З  метою   забезпечення  ефективного  та  економного  використання
бюджетних коштів, відповідно до Постанови КМ України, від 04.04.2001 року
№332 "Про граничні  суми витрат  на  придбання  автомобілів,  меблів,  іншого
обладнання  та  устаткування,  мобільних  телефонів,  комп'ютерів  державними
органами, а  також установами та організаціями,  які  утримуються за рахунок
державного бюджету, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів,
іншого  обладнання   та   устаткування,  комп’ютерів,  придбання  і  утримання
мобільних телефонів органами місцевого самоврядування, а також установами 
та  організаціями,  які  утримуються  за  рахунок  коштів  місцевого   бюджету
Вороновицької селищної ради (додається).

2.Установити, що селищна рада, а також установи та організації, які утримують
ся за рахунок коштів місцевого бюджету, укладають договори щодо придбання
легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних
телефонів,  комп'ютерів,  вартість  яких  не  перевищує  граничних  сум  витрат,
затверджених цим рішенням.

3.Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну комісію з
питань  соціально  –  економічного  розвитку,  планування,  бюджету  та  цін
(Якубовська О.В.).

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                   Олександр КОВІНЬКО



Додаток до рішення 21 сесії VIII скликання
Вороновицької  селищної  ради  від   23
грудня  2021  року  «Про  затвердження
граничних  сум  на  придбання  легкових
автомобілів,  меблів,  комп’ютерів,  іншого
обладнання та устаткування, придбання та
утримання  мобільних телефонів  органами,
установами  та  організаціями,  які
утримуються  за  рахунок  місцевого
бюджету»

Граничні суми витрат
на придбання легкових автомобілів, меблів, комп’ютерів, іншого
обладнання та устаткування, придбання та утримання мобільних

телефонів органами, установами та організаціями, які утримуються за
рахунок місцевого бюджету

Назва Сума, грн.
Легкові автомобілі для керівників органів, установ та 
організацій, які утримуються за рахунок селищного бюджету

600000,00

Мобільний телефон:
придбання 5000,00
утримання (на місяць) 1500,00
Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор «миша»), принтер, ноутбук

27000,00

Комплект меблів для службового кабінету керівника органу 
установи та організації, які утримуються за рахунок 
селищного бюджету 

60000,00

Меблі для обладнання робочих місць працівників:
стіл письмовий 6000,00
крісло офісне 6000,00
стілець 3000,00
шафа для паперів 6000,00
сейф 20000,00
стіл для комп’ютера 6000,00
шафа для одягу 8000,00
стійка для одягу 2500,00
Теле-, відео-, фото-, радіоапаратура для службових кабінетів 25000,00

Секретар селищної ради                                                Ірина НАГАЄВСЬКА


