
            

     

 

 

П О Л Т А В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

(двадцять перша сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19 лютого  2019 року 

дня 20 

12 року 

 

Про витрати на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів,  придбання і утримання 

мобільних телефонів виконавчими органами Полтавської міської 

ради, а також установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок міського бюджету 
 

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  Полтавська міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1.  Виконавчим органам Полтавської міської ради, установам та 

організаціям, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, 

здійснювати витрати на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування  у межах кошторисних призначень на 2019 рік.  

2. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок 

коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування за наявності 

бюджетних асигнувань у їх кошторисах та відсутності простроченої 

кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і 

за спеціальним фондами міського бюджету. 

3. Установити витрати на придбання мобільних телефонів в сумі 

1200 грн. за одиницю, утримання мобільних телефонів в сумі 600 грн. в 

місяць за одиницю, придбання  комп’ютерної  техніки в сумі 25000грн. за 

одиницю. 



4.  Придбання легкових автомобілів  здійснювати  відповідно до    

рішення сесії Полтавської міської ради  про міський бюджет на 2019 рік. 

Сума коштів на придбання легкових автомобілів  зазначається у видатках 

бюджету розвитку. 

5. Рекомендувати Управлінню Державної казначейської служби 

України у місті Полтаві Полтавської області під час оплати рахунків на 

придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, комп’ютерів,  придбання і утримання мобільних телефонів 

виконавчими органами Полтавської міської ради, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету 

дотримуватися вимог, обумовлених цим рішенням. 

6. Організацію виконання цього рішення покласти на головних 

розпорядників бюджетних коштів. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, 

фінансів ( В.Корчака) 

 

8. Прес-службі оприлюднити дане рішення в газеті «Полтавській 

вісник». 

 

    Секретар міської ради                                       О.Шамота 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


