
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок другої сесії сьомого скликання 

 

 

23 серпня 2018 року № 252 

 

 

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 

коштів місцевого бюджету 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 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“ (зі змінами), з метою економного та раціонального використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 

рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  граничні суми витрат на придбання меблів та устаткування, 

а саме: 

1.1. Легковий автомобіль для  керівника органу виконавчої влади –        

600 000,00; 

1.2. Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор „миша“), ноутбук – 23 000,00; 

1.3. Комплект меблів для службового кабінету  керівника місцевого 

органу виконавчої влади, бюджетної установи та організації – 16000,00; 

1.4. Меблі для обладнання робочих місць працівників: 

стіл письмовий -2 500,00; 

крісло офісне – 2 500,00; 

стілець – 1 500,00; 

шафа для одягу – 2 400,00; 

шафа для паперів – 2 400,00; 



сейф – 5 000,00; 

стіл для комп’ютера – 2 500,00; 

теле- і  радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів – 25 000,00. 

2. Відповідальність за дотримання  граничних сум витрат покласти на  

відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.), 

бухгалтерські служби розпорядників бюджетних коштів ІІІ ступеня          

(Матат Н.В., Печеришна А.Д., Харсіка Н.І.) та одержувачів коштів з бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 12 квітня 2016 року № 67 

„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 

коштів місцевого бюджету” 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


