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                                              Україна                                ПРОЕКТ
ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
                                   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я
від  “___”_________ 2016 р.                                                        _ сесія 7 скликання
 м.Жмеринка


Про затвердження граничних сум
витрат на придбання легкових автомобілів,
меблів, іншого обладнання та устаткування,
комп'ютерів, придбання і утримання 
мобільних телефонів органами місцевого
самоврядування, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок
коштів місцевого бюджету м. Жмеринка

                
Керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», та в зв’язку із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року №102 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року №332», міська рада вирішила:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету м. Жмеринка (Додаток 1).
2. Організаційному відділу виконавчого комітету Жмеринської міської ради (Попік І.А.) довести дане рішення для керівництва в роботі головним розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Коновал. А.Р.).



Міський голова                                                                                         А.Кушнір



Додаток 1 
								до рішення __сесії 7 скликання
Жмеринської міської ради 
 «___»________2016 р.№____

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого
бюджету м. Жмеринка

Сума, гривень за одиницю
Легкові автомобілі для керівників органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій
250000
Мобільний телефон:

придбання
1200
утримання 
200
Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук
13000
Комплект меблів для:

службового кабінету керівника органу місцевого самоврядування, бюджетної установи та організації
10000
облаштування бібліотечних закладів
6500
Меблі для обладнання робочих місць працівників:

стіл письмовий
2400
крісло офісне
2000
стілець
1000
шафа для одягу
2000
шафа для паперів
2500
сейф
5000
стіл для комп’ютера
2000
поличка для паперів
1000
стіл приставний
1000
стіл ресепшн
10000
Стелаж для бібліотечних закладів
1900
Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів
5000

Секретар міської ради						О.А. Мацера

