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Про придбання автомобіля
Заслухавши інформацію селищного голови Рака А.Б., який зазначив, що службовий автомобіль
селищної ради в е е іу М К (.ІЬ7162), держ.номер АМ4279АХ, 2008 року випуску, використовується для
службових поїздок протягом 10-ти років, при цьому має пробіг 183 тис.км. Протягом останніх 2-х
років неодноразово ремонтувався, та станом на 29.11.2017 року вартість ремонту автомобіля за
попереднім нарядом-замовленням № Р8100017449, наданим ДПзІІ «Агроінвестстрой-Житомир» (АИС)
складала 60 тис.грн. За попередніми підрахунками, станом на травень місяць 2018 року, загальна
вартість робіт по капітальному ремонту автомобіля складає майже 100 тис.грн. На сесію винесено
питання щодо доцільності капітального ремонту службового автомобіля Сееіу МК (Л77162), чи придбання
іншого легкового автомобіля б/в на вторинному ринку вартістю до 200 тис.грн.
Розглянувши порушене питання на профільних комісіях селищної ради, з метою покращення
надання послуг населенню територіальної громади та оперативного вирішення організаційних
питань, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 102 від 04.02.2016 року «Про внесення
змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 року», враховуючи
розпорядження Іршанського селищного голови № 89 від 14.04.2016 «Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів», керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до уваги позитивні рекомендації
постійних комісій селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету і соціально-економічного
розвитку та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва і сфери послуг, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Здійснення капітального ремонту службового автомобіля вееіу М К (ЛЛ162), держ.номер
АМ4279АХ, 2008 року випуску - вважати недоцільним.
2. Надати дозвіл на придбання легкового автомобіля б/в на вторинному ринку на суму, що не
перевищує 185’000,00 (сто вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) грн., враховуючи наступні
вимоги та технічні характеристики до автомобіля: легковий (седан або хетчбек), рік випуску з 2015 по
2017 рр., об’єм двигуна до 1600 куб.см. (включно), пробіг до 10 тис.км., без ДТП.
3. Селищному голові Раку А.Б. провести закупівлю легкового автомобіля б/в на вторинному
ринку, дотримуючись вимог п.2 цього рішення та в розмірі, визначеному відповідно до екпертного
звіту про проведення оцінки ринкової вартості автомобіля, в межах коштів - 185’000,00 (сто вісімдесят
п’ять тисяч гривень 00 копійок) грн., передбачених рішенням сесії селищної ради № 456 від
11.05.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» по ТПКВКМБ 0110150
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» та
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
4. Підготувати на надати на розгляд чергової сесії Іршанської селищної ради пропозиції щодо
подальшого в и к о р и с т а н н ю а в т о м о б і л я вееіу М К (ЛЛ162), держ.номер АМ4279АХ, 2008
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року випуску.
нанням ріиіення покласти на постійну комісію з питань бюджету,
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