Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 травня 2020 року
м.Бурштин

№ 03/96-20

Про затвердження граничних сум витрат
на придбання легкових автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування,
комп’ютерів, придбання і утримання
мобільних телефонів за рахунок бюджету
Бурштинської міської ради
Керуючись ст.ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року № 102 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року №332», та зміною
717 від 14.08.2019, враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету та економічного
розвитку, міська рада
вирішила:
1. Затвердити граничні суми витрат на придбання меблів, іншого обладнання та
устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів органами
місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок бюджету Бурштинської міської
ради (додається).
2. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради.
3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на бухгалтерську
службу Бурштинської міської ради (Іванна Федунків).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та економічного розвитку .

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Бурштинської міської ради
від 29 травня 2020 року № 03/96-20

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та
устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів
Бурштинської міської ради на 2020 рік.

Придбання легкового автомобіля для керівників бюджетних установ
Мобільний телефон:
придбання
утримання (на місяць)
Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор
“миша”, операційна система).
Ноутбук
Комплект меблів для службового кабінету голови міської ради, керівників
відділів
Меблі для обладнання робочих місць працівників:
Стіл письмовий з тумбою
Стіл письмовий (для комп'ютера)
Крісло офісне
стілець
шафа для одягу
шафа для паперів
сейф
Тумб для паперів ( стелаж)
Теле- і радіоапаратура, відеотехніка.

Сума, гривень за
одиницю
До 600 000,00
1200,00
1500,00
23000,00
27000,00
15000,00

4500,00
2500,00
2500,00
1500,00
4500,00
4500,00
5000,00
2000,00
25000,00

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

