
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СкJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  витрат  на  утрнпіання  
Киево-Святошинської  районної  ради  та  внконавчого  апарату  на  2018 рік  

Відповідно  до  п. 4 ч. 1 статті  43, п. 3 ч. 6 ст. 55 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006 року  
Ns 268 «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  
виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів», враховуючи  висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Кошторис  витрат  на  утримання  районної  ради  та  її  виконавчого  
апарату  на  2018 рік, згідно  додатку  1. 

2. Затвердити  Порядок  використання  службового  легкового  автомобіля  Киево- 
Святошинської  районної  ради  (додаток  2). 

3. Відповідно  до  особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи  встановити  
щомісячне  преміювання  в  розмірі  150 відсотків  посадового  окладу  у  відповідності  до  вимог  
чинного  законодавства  України  голові  та  заступникам  голови  Киево-Святошинської  
районної  ради  на  2018 рік. 

4. Преміювання  працівників  виконавчого  апарату  ради  здійснювати  відповідно  до  
вимог  чинного  законодавства  України, в  межах  затвердженого  кошторису  витрат  на  20 1 8рік.. 

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

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 лютого  2018 року  
.№  407-26-VII 





Додаток  2 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 407-26-VII від  28 лютого  2018 року  

ПОРЯ,ДОК  
використання  службового  легкового  автомобіля  

Киево-Святошинської  районної  ради  

1. Обслуговування  посадових  осіб  Киево-Святошинської  районної  
ради  службовим  легковим  автомобілем, який  утримуеться, здійснюеться  в  
межах  встановлених  лімітів  та  асигнувань, передбачених  в  кошторисі . 

2. Службовий  легковий  автомобіль  використовуеться  тільки  для  
поїздок, пов'язаних  з  службовою  діяльністю  посадових  осіб. Після  кожної  
поїздки  посадова  особа, в  розпорядження  якої  надано  автомобіль, в  
подорожньому  листі  водія  підтверджуе  особистим  підписом  час  закінчення  
обслуговування  та  кількість  кілометрів . 

3. Користування  службовим  легковим  автомобілем  у  вихідні  та  
святкові  дні, а  також  відрядження  на  службовому  легковому  автомобілі  за  межі  
Київської  області  на  відстань, що  перевищуе  200 кілометрів, здійснюеться  
згідно  з  розпорядженням  голови  районної  ради; пройдений  кілометраж  під  час  
відрядження  не  входить  в  ліміт  пробігу. 

4. Службовий  легковий  автомобіль  закріпшоеться  за  заступником  
голови  районної  ради, а  у  разі  його  відсутності, за  особою, яка  виконуе  його  
обов'язки. 

5. Право  на  керування  автомобілем  мае  особа, яка  відноситься  до  
працівників, що  здійснюють  обслуговування  Киево-Святошинської  районної  
ради, та  мае  відповідне  посвідчення  на  право  керування  транспортним  засобом. 

б. 	Технічне  обслуговування  службового  автотранспорту  проводити  
матеріально - відповідальній  особі  за 	легковий  автомобіль  Киево- 
Святошинської  районної  ради. 

7. Право  керування  службовим  легковим  автомобілем  мае  заступник  
голови  районної  ради  у  разі  наявності  відповідних  документів . 

8. Особа, що  керуе  транспортним  засобом  зобов'язаний  діяти  
відповідно  до  Правил  дорожнього  руху, виконувати  відповідний  порядок  
дорожнього  руху, розпорядження  працівників  ДАІ  України. 

9. Документом  обліку  роботи  транспортного  засобу  е  подорожній  
лист, який  , згідно  діючого  законодавства  являеться  первинним  документом, 
який  е  підставою  для  списання  паливо-мастильних  матеріалів . Виїзд  автомобіля  
без  подорожнього  листа  забороняеться . 

10. Видача  подорожнього  листа  рееструеться  в  журналі  їх  видачі. 
Оформлені  подорожні  листи  зберігаються  в  бухгалтерських  документах  Киево- 



Святошинської  районної  ради  у  відповідності  до  встановлених  законодавством  
норм. 

11. Організація  експлуатації  та  збереження  транспортного  засобу, 
зберігання  матеріальних  цінностей  покладаеться  на  матеріально  відповідальну  
особу. 

12. Керівник  та  посадові  особи, які  користуються  службовим  
автотранспортом , матеріально -відповідальна  особа, за  якою  закріплений  
службовий  легковий  автомобіль, повинні  суворо  дотримуватись  використання  
лімітів  палива  і  мастильних  матеріалів . 

13. Ліміт  використання  палива  і  мастильних  матеріалів  затверджуеться  
розпорядженням  голови  районної  ради. 

14. Особа, за  яким  закріплено  службовий  легковий  автомобіль, 
здійснюе  його  утримання  в  гаражі  за  адресою: м.Київ, вул. Янтарна, 12. 

15. Норми  витрат  пального  та  мастильних  матеріалів  на  службовий  
легковий  автомобіль  Киево-Святошинської  районної  ради  встановлюються  
відповідно  до  Норм  витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на  автомобільному  
транспорті, затверджених  наказом  Міністерства  транспорту  України  від  і  0 
лютого  1998 року  за  Ns 43. 

16. Списання  паливо-мастильних  матеріалів  проводиться  відділом  
фінансово-економічної  та  господарської  діяльності  у  межах  норм, на  підставі  
подорожніх  листів  згідно  з  пробігом  автомобіля . Відповідальним  за  своечасне  
оформлення  та  реестрацію  подорожніх  листів  призначаеться  працівник  відділу  
фінансово-економічної  та  господарської  діяльності  виконавчого  апарату  Киево- 
Святошинської  районної  ради, відповідно  до  посадової  інструкції . 

17. Подорожні  листи  виписуються  на  один  місяць. Подорожні  листи  
надавати  до  відділу  фінансово-економічної  та  господарської  діяльності  
виконавчого  апарату  Киево-Святошнської  районної  ради  3 числа  кожного  
місяця. Подорожні  листи  приймаються  до  обліку  за  умови  надання  відповідних  
підтверджуючих  документів  на  заправлення  пальним. 

18. Повна  заміна  масла  двигуна  (оливи) службового  легкового  
автомобіля  проводиться  при  в1ДПОв1ДНОму  ТО  ЧИ  при  пробlгу  10 000 КМ  
(залежно  від  того, що  настане  раніше). 

19. Повна  заміна  масла  (оливи) в  коробці  передач  службового  
легкового  автомобіля  проводиться  1 раз  кожні  3 років  або  при  пробігу  не  
більше  50 000 км  (залежно  від  того, що  настане  раніше). Повна  заміна  
мастильних  матеріалів  здійснюеться  у  обсязі  відповідного  заправного  об'ему  
автомобіля . 

20. Водій, причетний  до  дорожньо-транспортної  пригоди  повинен  діяти  
відповідно  до  Правил  дорожнього  руху  України. 

21. Особа, винна  у  скоенні  дорожньо-транспортної  пригоди  при  
використанні  службового  автомобілю  районної  ради  несе  відповідальність  у  
відповідності  до  чинного  законодавства  України. 

Заступник  голави  ради 	 О.М. Однараманенка  


