
  

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 29.03.2022       м. Бурштин      № 141 

 

 

Про порядок використання службового 

автомобільного транспорту виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради 

 
 

З метою впорядкування використання службових автомобілів виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради, економного витрачання бюджетних коштів, 

відповідно до постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.03 № 848 «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 

організаціями», на виконання наказу Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 

«Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» затвердити наступний порядок використання 

службового автотранспорту: 

 

1. Використання службових автомобілів для поїздок пов’язаних із службовою 

діяльністю посадових осіб виконавчого комітету Бурштинської міської ради здійснюються 

в межах встановлених лімітів та бюджетних асигнувань передбачених кошторисом 

установи. 

 

2. Користування легковими автомобілями у вихідні та святкові дні а також у дні 

відрядження за межами міста на відстані, що перевищує 200 км, здійснюється з дозволу 

міського голови. Ліміти видачі палива на відрядження зазначені в пункті 4 даного 

розпорядження не враховуються. 

 

3. Встановити базові лінійні норми витрат палива на автомобілі виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради: 

 

Модель 

(модифікація) 

автомобіля 

Рік випуску Реєстраційний 

номер 

Об»єм двигуна Базова лінійна 

норма (л/100 
км) 

ГАЗ 31105 2007 АТ 4069ВК 2285 13,0 

DUSTER 2019 АТ 4798СР 1598 8,5 

 

4. Встановити норми витрат мастильних матеріалів на автомобілі виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради: 



Модель, 

(модифікація) 

автомобіля 

Моторні 

оливи л/100 л 

палива 

Трансмісійні 

оливи л/100 л 

палива 

Спеціальні 

оливи л/100 

л 

палив

а 

Пластичні 

мастила кг/100 

л 

палива 

ГАЗ 31105  
 

1,8 0,15 0,05 0,
1 

 

Норми витрат мастильних матеріалів зменшуються на 50% для всіх автомобілів, які 

перебувають в експлуатації не більше 3-х років. 

 

5. Встановити наступні коефіцієнти коригування норм витрат палива: 

5.1. Норми витрат палива підвищуються у випадках: 

5.1.1. При роботі в холодну пору року в залежності від фактичної температури 

повітря навколишнього середовища: 

- від 0°С до - 5°С  включно - на 1% 

- нижче ніж - 5°С та до -10°С включно - на 3% 

- нижче ніж - 10° С та до - 15°С включно - на 5% 

- нижче ніж - 15°С та до - 20° С включно - на 7% 

- нижче ніж – 20°С та до – 25° С включно - на 9 % 

- нижче ніж 25° С - на 11% 

5.1.2. Робота в міських умовах (згідно п. 3.1.4. наказу Міністерства транспорту 

України від 10.02.98 № 43): 

- в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за 

наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) – 1%; 

- в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Кам’янське 

(Дніпродзержинськ), Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець – 

Подільський, Керч, Кропивницький (Кіровоград), Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, 

Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, 

Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, 

Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта – 6%; 

- в межах міст Дніпро (Дніпропетровськ), Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, 

Харків – 11%. 

5.1.3. При роботі автомобілів, які експлуатуються: 

- більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис.км - на 1%; 

- більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис.км - на 4%; 

- більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис.км - на 6%; 

- більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис.км - на 8%; 

5.1.4. Підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні 

автомобіля, а також забезпечення належної оглядовості тощо залежно від фактичної 

температури повітря навколишнього середовища використовувати такі надбавки: 

на обігрів салону, скла тощо залежно від фактичної температури повітря: 

- нижче ніж +5°С та до -5°С включно - на 0,1% 

- нижче ніж -5°С та до -15°С включно - на 0,6% 

- нижче ніж -15°С та до -25°С включно - на 1,1% 

- нижче ніж -25°С - на 1,6%. 

на охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або 

установки «клімат-контроль» залежно від фактичної температури повітря: 

- від +20°С включно та до +25°С - на 1%. 

- вище ніж +250 С та до 30° С включно - на 6%. 

- вище ніж +30°С - на 8% 



6. Встановити ліміти видачі палива для службових автомобілів у наступних 

обсягах: 
 

№
 з

/п
 Модель, 

(модифікація) 

автомобіля 

Реєстраційний 

номер 

автомобіля М
а
р
к

а
 

п
а
л

и
в
а
 Ліміт палива 

(кількість 

літрів на 
місяць) 

1. ГАЗ 31105 АТ 4069ВК А-92 300 

2. DUSTER АТ 4798СР А-95 500 

 

6.1. Зміна лімітів видачі палива допускається з письмового дозволу міського голови. 

7. Документом обліку транспортної роботи автомобіля є подорожній лист: 

7.1 Виїзд автомобіля без подорожнього листа забороняється 

7.2 Подорожні листи своєчасно і в належному стані, із вказаним пробігом та 

витратою паливно-мастильних матеріалів, щомісяця здаються до бухгалтерської служби . 

               8.Розпорядження міського голови від 01.12.2020р.№436 вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

 

 

 

 
Міський голова Василь АНДРІЄШИН 


