
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 
16 грудня 2021 року                       м.Шепетівка                         № 426 

 

Про  затвердження  граничних сум витрат 

на   придбання   матеріальних   цінностей 

установами, підприємствами та 

організаціями, які утримуються за  рахунок  

коштів бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади з 01.01.2022 року 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статті 5 Указу Президента України від 16 листопада 2000 року  № 1242 

«Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними 

діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних 

коштів», постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 «Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок  державного бюджету» (зі 

змінами), підпункту 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України № 2755-

VI від 02.12.2010 року, виконавчий комітет  міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів установами, підприємствами та 

організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади, згідно з додатком.  

2. Встановити, що до основних засобів (крім вартості землі, незавершених 

капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і 

архівних фондів) зараховуються матеріальні активи вартістю вище 20000,00 гривень (з 

ПДВ) за одиницю (комплект). 

3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради (В.Дрищу) дане рішення 

довести до відома головних розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за 

рахунок коштів бюджету  Шепетівської міської територіальної громади. 

4. Рішення виконавчого комітету № 15 від 18.01.2018 року вважати таким, що 

втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови. 

    

 

 

Міський голова              Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



         Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

         від 16.12.2021 №426 

 

 

ГРАНИЧНІ  СУМИ  ВИТРАТ 

на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

мобільних телефонів, комп’ютерів установами, підприємствам та організаціями, які 

утримуються за рахунок коштів  бюджету Шепетівської міської територіальної громади 

 

Найменування товару Сума гривень 

за одиницю 

Легковий автомобіль 600000,00 

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор «миша», операційна система) 

23000,00 

Ноутбук 27000,00 

Комплект меблів для службового кабінету керівника управління відділу 

виконавчого комітету, керівника бюджетної установи, підприємства та 

організації 

15000,00 

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
- стіл письмовий 

- крісло офісне 

- стілець 

- шафа для одягу 

- шафа для паперів (одно дверна) 

- шафа для паперів (дводверна) 

- сейф 

- стіл комп’ютерний 

 

  3000,00 

  3500,00 

  1500,00 

  4000,00 

  3000,00 

  4500,00 

  5000,00 

  4500,00 

Теле і радіо апаратура, відеотехніка для службових кабінетів 25000,00 

 

 

Примітка: затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних 

легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей 

(предметів) 

 

 

 

Начальник фінансового управління      Василь ДРИЩ 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету      Наталія БІЛАС 

 

 

 

 


