
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         L сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

21 лютого 2019 р.        № 884 -VIІ 

Про граничні суми витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп'ютерів, придбання і 

утримання мобільних телефонів установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок 

Комсомольського селищного бюджету 

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Комсомольська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, 

придбання і утримання мобільних телефонів установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок Комсомольського селищного бюджету (додаток № 1). 

2. Вважати таким, що втратив чинність рішення ХХ сесія 

Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про граничні суми витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, ком’ютерів установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок Комсомольського селищного бюджету» від 23 березня 2017 р. № 396-

VIІ. 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг 

(голова комісії – Сілаєва В.А.).  

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Д.М. Діхтяр  

 
 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішенням L сесії 21 лютого 2019 року № 884 

- VIІ 
 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок Комсомольського селищного бюджету 

 
Сума, гривень за 

одиницю 

Легкові автомобілі  600000 

Мобільний телефон:  

придбання 2500 

утримання (на місяць) 1500 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор "миша", операційна система) 
23000 

Ноутбук 27000 

Комплект меблів для:  

Службового кабінету селищного голови  25000 

Службового кабінету заступника селищного голови, секретаря  

селищної ради 
20000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  

стіл письмовий 2500 

крісло офісне 2500 

стілець 1500 

шафа для одягу 2400 

шафа для паперів 2400 

сейф 5000 

стіл для комп’ютера 2500 

Теле- і радіоапаратура, фото-, відеотехніка для службових 

кабінетів 
25000 

Примітка. 
Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових 

автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів). 

 

 

Секретар  

Комсомольської селищної ради      Г.О. Куценко 

 

 


