
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

   28 квітня 2020 року                               с.Судилків                          № 15 
 

 

Про затвердження граничних сум 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 

місцевого бюджету 

 

Керуючись ст.ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 102 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року №332», та зміною 

717 від 14.08.2019, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів органами 

місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок місцевого бюджету (додаток1). 

2. Усім бюджетним установам та виконавчим органам Судилківської сільської ради 

прийняти дане рішення за основу. 

3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на Начальника 

відділ бухгалтерського обліку, звітності та контролю. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Валентину ТИХОНЮК). 

 

 

 

Сільський голова                                                            Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

 до рішення сільської ради  

від  28.04.2021 року № 15 

 

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 місцевого бюджету 

№ п/п Найменування Сума, 

гривень за одиницю 

 

1 Легкові автомобілі Судилківської сільської ради 

та її виконавчих органів, бюджетних установ і 

організацій 

300000,00 

2 Мобільний телефон:  

придбання 5 200,0 

утримання (на місяць) 1 500,0 

3 Персональний комп’ютер (системний блок, 

монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”), 

ноутбук 

20 000,0 

4 Комплект меблів для службового кабінету 

Судилківської сільської ради та її виконавчих 

органів, бюджетної установи та організації 

25000,0 

5 Меблі для обладнання робочих місць 

працівників: 

 

стіл письмовий 5000,0 



крісло офісне 3500,0 

стілець 1500,0 

шафа для одягу 5500,0 

шафа для паперів 5500,0 

сейф 5000,0 

стіл для комп’ютера 4600,0 

стелаж для документів 3200,0 

полиця 3000,0 

тумба для принтера 1300,0 

тумба для документів 950,0 

6 Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для 

службових кабінетів 

8000,0 

Примітка. Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 

легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей 

(предметів). 

 

 

 

Сільський голова                                                            Тетяна КОТИК 

 

 

 

Підготувала: Начальник відділу бухгалтерського 

обліку, звітності та контролю, головний бухгалтер  _____________Людмила КОВАЛЬЧУК 

 

Погоджено: Начальник фінансового відділу _________________Олена ЛАБУНЕЦЬ 



 

 

 

 

 


