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КИЕВО-СВЯТОцІИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
від  26.01.2017 року  Ns 252-16-VII «Про  sатвердження  граничних  сум  витрат  
на  придбання  Киево-Святошинською  районною  радою  легкових  автомобілів, 

меблів, іншого  обладнання  та  устаткування, комп'ютерів, 
мобільних  телефонів  та  їх  утримання» 

Керуючись  статтею  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
статтями  22, 23 Бюджетного  кодексу  України, враховуючи  постанову  Кабінету  
Міністрів  України  від  4 квітня  2018 р. №  268 «Про  внесення  змін  до  постанов  Кабінету  
М1н1СТр1в  УКра1нИ  від  4 КВ1ТНя  2001 р. Ns 332 1 від  11 ЖОВТНя  2016 р. Ns 710», з  МеТОЮ  
забезпечення  економного  витрачання  бюджетних  коштів, враховуючи  висновки  
і  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  
політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  від  26.01.2017 
року  Ns 252-16-VII «Про  затвердження  граничних  сум  витрат  на  придбання  
Киево-Святошинською  районною  радою  легкових  автомобілів, меблів, іншого  
обладнання  та  устаткування, 	комп'ютерів, мобільних  телефонів  та  їх  
утримання» виклавши  додаток  до  рішення  у  новій  редакції, додаеться . 

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

Галава  ради 
	

В. Е. Гедульянав  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
Ns 447-28-VII 



Дод  аток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  
від  24 липня  2018 року  Ns 447-28-VII 

Граниині  суми  витрат  
на  придбання  Киево-Святошинською  районною  радою  легкових  автомобілів, 

меблів, іншого  обладнання  та  устаткування, комп'ютерів, 
придбання  і  утримання  мобільних  телефонів  

Сума, 
гривеиь  за  одиницю  

Легковий  автомобіль : 

- для  керівників  органів  місцевого  самоврядування  600 000 

Мобільний  телефон: 

- прцдбання  1200 

- утримання  (на  місяць) 500 

Диктофон  3 000 

Персональний  комп'ютер  (системний  блок, монітор, клавіатура, 
маніпулятор  «миша», операційна  система)) 

23 000 

Ноутбук  27 000 

Комплект  меблів  для  службового  кабінету  керівника  органу  місцевого  
самоврядування  

30 000 

Меблі  для  обладнання  робочих  місць  працівників: 

стіл  письмовий  5 000 

крісло  офісне  5 000 

стілець  1 500 

шафа  для  одягу  5 000 

шафа  для  паперів  5 000 

сейф  7 000 

стіл  для  комп'ютера  5 000 

Теле  - і  радіоапаратура, відеотехніка  для  службових  кабінетів  25 000 

Кондиціонер  15 000 

Газонокосарка  бензинова  10 000 

Примітка. Затверджені  границні  суми  витрат  призначені  для  придбання  комплехтних  легкових  
автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а  не  окремих  деталей  (предметів). 

Заступник  голови  ради 	 О.М. Однороманенко  


