
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __249_ 

 

 

Про впорядкування використання автомобілів, 

затвердження річних лімітів пробігу та норм 

витрат пального з поправочними коефіцієнтами 

коригування на службові автомобілі 

 

 

З метою раціонального використання службового автотранспорту 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, економного 

витрачання бюджетних коштів, оперативної координації роботи службового 

автотранспорту, організації контролю та обліку, відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 «Про впорядкування 

використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», 

наказу Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43               

«Про затвердження Норми витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті», рішення Старокостянтинівської міської ради від 

28 травня 2021 року № 12/5/VII «Про надання дозволу на укладення договору 

позички транспортного засобу», розпорядження міського голови від 19 липня 

2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ» 

та керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок використання службових легкових автомобілів у 

виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради (додається). 

 

2. Затвердити річні ліміти пробігу автомобілями, які обслуговують 

посадових осіб виконавчого комітету міської ради, згідно з додатком 2. 

 

Дозволити коригувати щомісячний ліміт пробігу автомобілів відповідно до 

ліміту затвердженого на рік. 
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3. Затвердити норми витрат палива з поправочними коефіцієнтами 

коригування на службові автомобілі, з урахуванням дорожніх, кліматичних             

та інших експлуатаційних факторів з відповідними відсотками згідно з 

додатком 3. 

 

4. Завідувачу господарства Роману МАРЧУКУ встановити контроль за 

утриманням (ремонтом, технічним оглядом, страхуванням) і використанням 

службового автотранспорту, раціональною витратою паливно-мастильних 

матеріалів. 

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 14 грудня 2017 року № 389 «Про впорядкування використання 

автомобілів, затвердження річних лімітів пробігу за автомобілями та 

використання і застосування надбавок до норм витрат палива роботи 

автомобілів в зимових умовах». 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

29 липня 2021 року № 249 

 

 

ПОРЯДОК 

використання службових легкових автомобілів 

у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 

 

 

1. Обслуговування посадових осіб виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та його структурних підрозділів 

службовими легковими автомобілями, які знаходяться на його балансі, 

здійснюється в межах встановлених лімітів та асигнувань, передбачених в 

кошторисі на відповідний період. 

 

2. З метою покращення технічного обслуговування легкового 

автотранспорту виконавчого комітету міської ради (далі - службові автомобілі) 

він розподіляється та закріплюється: 

автомобіль «Chevrolet Epika» ВХ 9997 АТ (держномер) - за міським 

головою, секретарем Старокостянтинівської міської ради, першим заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та водієм виконавчого комітету міської ради Віктором 

САВІЦЬКИМ; 

автомобіль «Ланос» 111-98 ХМ (держномер) - за секретарем 

Старокостянтинівської міської ради, першим заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та водієм виконавчого комітету міської 

ради Василем ЧЕРВАТЮКОМ; 

автомобіль «ВАЗ», модель 21214, ВХ5693СК (держномер) - за секретарем 

Старокостянтинівської міської ради, першим заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та водієм виконавчого комітету міської 

ради Анатолієм НАСКАЛОВИМ. 

 

3. Право на керування автомобілем виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради має водій та особа, за якою закріплено 

службовий автомобіль та яка має відповідне посвідчення на право керування



 

2 

 

транспортним засобом, або водій, який виконує обов’язки на період відсутності 

водія за яким закріплений автомобіль. 

 

4. Водій, що керує транспортним засобом, зобов'язаний діяти відповідно до 

Правил дорожнього руху, виконувати відповідний порядок  дорожнього руху, 

розпорядження працівників дорожньої поліції. 

 

5. Технічне обслуговування службового автотранспорту проводиться 

водіями легкових автомобілів. 

 

6. Службовий легковий автомобіль використовується тільки для поїздок, 

пов'язаних з службовою діяльністю посадових осіб. Після кожної поїздки 

посадова особа, в розпорядження якої надано автомобіль, в подорожньому 

листі водія підтверджує особистим підписом час закінчення обслуговування та 

кількість кілометрів. 

 

7. Документом обліку транспортної роботи автомобіля є подорожній лист. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис                 Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету міської ради 

29 липня 2021 року № 249 

 

 

Річні ліміти пробігу за автомобілями, які обслуговують посадових осіб виконавчого комітету міської ради 

 

«Chevrolet Epika» ВХ 9997 АТ – 54000 км в рік 

 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

 

«Ланос» 111-98 ХМ  - 36000 км в рік 

 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 

ВАЗ 21214, ВХ5693СК - 36000 км в рік 

 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                               підпис                                                     Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету міської ради 

29 липня 2021 року № 249 

 

                                                                              

 

Норми витрат пального з поправочними коефіцієнтами коригування на службові автомобілі 

з урахуванням дорожніх, кліматичних та інших експлуатаційних факторів з відповідними відсотками 

 

№ 

з/п 

Базова 

модель 

Державний 

номер 

автомобіля 

Рік 

випуску 

Базова 

норма 

пального 

л/100 км 

При 

наявності 

клімат-

контролю і 

кондиціоне-

ра 5 % * 

Рух в 

межах 

міста 

5% * 

Норми списання пального 

температура

від 0 до – 10 

5% (жовтень, 

березень) 

Температура 

від - 10 до – 20 

10% 

(листопад, 

грудень) 

температура- 

20 і нижче 

15% 

(січень, 

лютий) 

1 «Ланос» 111-98 ХМ 2003 9,8  10,3 10,3 10,8 11,3 

2 
«Cevrolet

Epika» 
ВХ 9997 АТ 2008 11,4 12,00 12,6 12,6 13,2 13,8 

3 
«ВАЗ 

21214» 
ВХ 5693СК 2008 10,8  11,3 11,3 11,9 13,00 

 

Норма споживання палива збільшується зі складним планом (наявності в середньому на 1 км дороги більше п’яти 

заокруглень радіусом менше 40 м тобто на 100 км дороги не менше 501 поворота) в межах населених пунктів.                         
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                           підпис                                                       Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


