
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 
засідання виконавчого комітету селищної ради

від 27 серпня 2021 року №127

смт Компаніївка

Про граничні суми витрат на придбання
автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання 
та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання 
мобільних телефонів селищною радою, її виконавчими органами, 
а також установами та організаціями, комунальними
підприємствами, які утримуються за рахунок селищного бюджету

Відповідно до ст.25 Закону України "Про місцеве самоврядування і 
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 «Пр< 
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання т 
устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а тако> 
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету/ 

виконавчий комітет
Компаніївської селищної ради 

ВИРІШИВ:
1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблії 

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утриманн 
мобільних телефонів селищною радою, її виконавчими органами, структурним 
підрозділами, установами, організаціями, комунальними підприємствами, яі 
утримуються за рахунок коштів селищного бюджету (додається).

2. Установити, що селищна рада, її виконавчі органи, структурні підрозділ 
селищної ради, установи, організації, комунальні підприємства, які утримуютьс 
за рахунок коштів селищного бюджету здійснюють витрати на придбань: 
автомобілів (крім легкових автомобілів спеціального призначення) за наявнос 
бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутнос 
простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як : 
загальним, так і за спеціальним фондами селищного бюджету.

3. Відповідальність за здійснення витрат на придбання автомобілів (крі 
придбання легкових автомобілів спеціального призначення), меблів, іншої 
обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільні 
телефонів у межах граничних сум витрат, затверджених цим рішенням, несу 
селищна рада, її виконавчі органи, структурні підрозділи селищної ради, а такс 



установи, організації, комунальні підприємства, які утримуються за рахунок 
коштів селищного бюджету, що придбавають даний товар.

4. Фінансовому управлінню Компаніївської селищної ради довести це 
рішення до головних розпорядників коштів селищного бюджету, розпорядників 
нижчого рівня, одержувачів коштів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально- 
економічного розвитку.

Заступник селищного голо 
діяльності виконавчих орг Роман СНЄСАРЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
Компаніївської селищної ради 
від 27 серпня 2021 року №127

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ

Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 
селищною радою, її виконавчими органами, структурними підрозділами, установами, 
організаціями, комунальними підприємствами, які утримуються за рахунок коштів 
селищного бюджету

Примітка 1. Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання автомобілів, 
меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів). *

Сума, гривень за 
одиницю

Автомобілі для селищної ради, структурних підрозділів селищної 
ради, бюджетних установ і організацій 500 000

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, 
клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна 
система), ноутбук

25 000

Мобільний телефон:
- придбання 10 000
- утримання ( на місяць) 1 500

Комплект меблів для службового кабінету керівників селищної ради, 
керівників структурних підрозділів селищної ради, бюджетних 
установ та організацій, комунальних підприємств

100 000

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
стіл письмовий 6000
крісло офісне 6000
стілець 2 000
шафа для одягу 7 000
шафа для паперів 7 000
сейф 6 000
стіл для комп’ютера 5 000

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів 20 000

Примітка 2. Граничні ціни на інші основні засоби, матеріали та обладнання, що не 
визначені даним переліком встановлюються за рішенням селищної ради у межах бюджетних 
асигнувань визначених селищною радою.

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила ГАЛІЦЬКА


