
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

02.07.2021                                                                                                                     № 244

м. Лиман

Про  закріплення  службових

автомобілів   та  встановлення  норм

витрат  пального  виконавчого

комітету  Лиманської міської ради

 З метою раціонального використання службового автотранспорту, відповідно

до  рішення  Лиманської  міської  ради   від  27.11.2020р.  №8/1-2  “Про  початок

повноважень  Лиманського  міського  голови”,  рішення  Лиманської  міської  ради  від

27.11.2020р.  №8/1-15  “Про  затвердження  старости  Шандриголівського

старостинського  округу  Лиманської  об’єднаної   територіальної

громади”,розпорядження   міського   голови  від  27.11.2020р.№271-О “Про початок

виконання  повноважень старости  Шандриголівського     старостинського  округу”,

рішення  Лиманської  міської  ради  від  27.11.2020р.№8/1-12  “Про  затвердження

старости  Рідкодубівського  старостинського  округу  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади”,  розпорядження  міського  голови  від  03.12.2020р  №276-О

“Про початок  виконання  повноважень старости  Рідкодубівського   старостинського

округу”,рішення Лиманської міської ради від 27.11.2020р.№8/1-13 “Про затвердження

старости  Рубцівського   старостинського  округу  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади”, розпорядження  міського  голови  від 03.12.2020р.№280-О

“Про  початок  виконання  повноважень  старости  Рубцівського    старостинського

округу”,  згідно наказу Міністерства  транспорту  України № 43 від  10.02.1998 року

“Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному

транспорті”, наказу Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 року № 36

“Про  затвердження  змін  до  норм  витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на

автомобільному  транспорті”,  керуючись  ст.  42  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні”- 

1.Закріпити службові автомобілі наступним чином:

1.1    Автомобіль Renault Lodgy державний номер АН 3759 КС:

- з правом управління за міським головою Журавльовим  О.В.;

- з правом управління за водієм Лига В.І.;

         - з правом управління за водієм Безкишкий П.М.

- з правом управління за водієм  Шейко  О.В.;

Автомобіль Renault Logan державний номер АН 3760 КС: 

- з правом управління за водієм  Шейко  О.В.;

- з правом управління  за водієм Безкишкий П.М.



 Автомобіль ВАЗ 21214 державний номер АН 51-16 СР

- з правом управління за водієм  Шейко  О.В.;
-  з правом управління за водієм Безкишкий  П.М.

 2.  Визначити  місце  стоянки  службових  автомобілів  зазначених  в  п.  1.1  даного

розпорядження - гаражі за адресою м. Лиман, вул. Незалежності,46.

3. Затвердити наступні норми витрат палива для службових автомобілів:

-     Renault Logan  державний номер АН 3760 КС –   5,0  л на 100 км

-     Renault Lodgy  державний номер АН 3759  КС  - 5,5   л  на 100 км

-     ВАЗ 21214 державний номер АН 51-16 СР – 11,5 л на 100 км

4.  Закріпити  службовий  автомобіль  по старостинському  округу  і   затвердити

норми  витрат палива:

4.1  Автомобіль  ВАЗ-21063  державний  номер   АН  65-22АІ  –  за  старостою

Шандриголівського старостинського округу Сиротенко О.М. з правом управління.

Визначити  місцем стоянки  автомобіля  гараж  за  адресою с.  Шандриголове   вул

Гутченко,164 та затвердити норми витрат палива 9,2 л на 100 км.

4.2 На момент відпустки, відрядження, лікарняного, Сиротенко О.М., або з  іншої

виробничої необхідності  закріпити автомобіль ВАЗ-21063 державний номер  АН

65-22АІ  старостою Богуславським О.М. з правом управління.

4.3 Автомобіль ВАЗ 2113-40 (Лада Самара) державний номер  АН 35-59 ІХ -       за

старостою  Рідкодубівського  старостинського  округу  Панов  О.Б.  з  правом

управління автомобілем.

Визначити  місце  стоянки  автомобіля  гараж  за  адресою  с.  Рідкодуб  вул.

Центральна,108. Затвердити норми витрат палива 8л на 100км.

4.4  Автомобіль  ЗАЗ  110307  державний  номер   АН  35-58  ІХ  –   за  старостою

Рубцівського  старостинського  округу   Костенко  К.І.  з  правом  управління

автомобілем.

Визначити  місце  стоянки  автомобіля  гараж  за  адресою  с.  Рубці,  вул.

Центральна,18. Затвердити норми витрат палива 7,1 л на 100 км. 

5.  Обов’язки  по  заповненню  шляхових  листів  та  списанню  паливно-мастильних

матеріалів покласти на  Сиротенко О.М., Богуславського О.М., Лигу В.І.,  Шейко О.В.

Безкишкого П.М. Панова О.Б.. Костенко К.І.

6. Відділу обліку та звітності виконавчого комітету міської ради ( Манцева):

6.1.Видачу палива здійснювати згідно відомості видачі ГСМ та скретч-карток.

6.2.Приймати звіт по використанню паливо-мастильних матеріалів щомісячно.

7.  Розпорядження  міського  голови  від  08.12.2020р.  №  621  «Про  закріплення

службових автомобілів  та встановлення норм витрат пального виконавчого комітету

Лиманської  міської ради» зі змінами та  доповненнями визнати таким, що втратило

чинність.

8.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на   міського  голову

Журавльова О.В.

Міський голова                                                    О.В. Журавльов


