
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

16 вересня 2021 року        № 631 - VIІІ 
 

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп'ютерів установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок бюджету Слобожанської 

селищної ради 
 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «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» від 4 квітня 2001 р. № 332, керуючись статтею 25  Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" Cлобожанська 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 бюджету 

Слобожанської селищної ради (додаток № 1). 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.13 рішення ІІ сесії Слобожанської 

селищної ради VIІІ скликання «Про внесення змін до рішення LХV сесії Комсомольської 

селищної ради VІІ скликання від 19 грудня 2019 року № 1121-VIІ  «Про селищний бюджет 

Комсомольської селищної ради на 2020 рік» від 10.12.2020 року № 22- VIІІ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії Юношев В.О.).  

 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення ХVІІ сесії Слобожанської 

селищної ради VІІІ  скликання від 16 

вересня 2021 р. № 631-VІІІ 

 

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 бюджету Слобожанської 

селищної ради 

  
Сума, гривень за одиницю  

Легкові автомобілі  700000 

Мобільний телефон: 

придбання 

утримання (місяць) 

 

2500 

500 

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

маніпулятор "миша"), ноутбук 

27000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
 

стіл письмовий 4000 

крісло офісне 4000 

стілець 1500 

шафа для одягу 6000 

шафа для паперів 5000 

сейф 8000 

стіл для комп’ютера 5000 

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 25000 

Меблі для обладнання навчальних закладів:  

шафа для одягу  10000 

відкрита шафа для зберігання засобів навчання 20000 

 

 

 

 

 

 

Секретар 

Слобожанської селищної ради                                                       Галина КУЦЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2001-%D0%BF#n18

