
 

 
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Коломийського району Івано-Франківської області 

восьме демократичне скликання 
(п’ята сесія) 

 
 

РІШЕННЯ 
від 16.02.2021 року с. Нижній Вербіж 
№ 136 - V/2021 
 
Про затвердження 
граничних сум витрат 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в          

Україні», враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України від 04         
квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів,            
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів        
державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються         
за рахунок державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), сільська рада  

 
вирішила: 

 
1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів,         

меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і        
утримання мобільних телефонів Нижньовербізької сільської ради та її        
виконавчого комітету, установами та організаціями, які утримуються за        
рахунок бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади та       
затвердити додаток в редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради          
об’єднаної територіальної громади від 09.07.2019 року № 1257 - XXХI/2019          
«Про затвердження граничних сум витрат» із внесеними змінами до нього. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань           
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку      
(Г. Кузьменчук). 

 
 

Сільський голова                                                                Ярослав М’ЯКУЩАК 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 
Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого комітету, установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Нижньовербізької 
сільської територіальної громади 

  

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

 
 
Секретар сільської ради                                                       Анастасія МАРУЩАК 

 Додаток  
до рішення сільської ради 

 від 16.02.2021 року 
№ 136 - V/2021 
 

 
Найменування 

Сума, 
гривень за 
одиницю  

Легкові автомобілі  400000 
Мобільний телефон: 
  придбання 
  утримання (на місяць)  

 
1200 
1500 

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

25000 

Ноутбук 30000 
Комплект меблів для службового кабінету сільського голови, 
керівників бюджетних установ та організацій 

20000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
  стіл письмовий 
  крісло офісне 
  стілець 
  шафа для одягу 
  шафа для паперів 
  сейф 
  стіл для комп'ютера  

 
5000 
6000 
1500 
5000 
5000 
5000 
5000 

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів  25000 


