
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

 08 січня 2019 року     м.Чернігів         № 9-р 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

         1. Відповідно      до      постанови    Кабінету      Міністрів     України     від  

04 червня 2003 року № 848 “Про впорядкування використання легкових 

автомобілів бюджетними установами та організаціями” (зі змінами), 

розпорядження міського голови від  02 січня 2018 року № 1-р “Про встанов-

лення лімітів  автомобільного  палива для службових автомобілів”, встановити  

на 2019 рік  щомісячні  ліміти  видачі автомобільного палива для службових 

автомобілів в наступних розмірах (за  винятком  службових  відряджень  за  

межі  міста,  області): 

по  районній у місті  раді: 
 

         - на   легковий  автомобіль  марки  ГАЗ 31105 5551 АЕ,  закріплений  за  

водієм  автотранспортних  засобів (легкових автомобілів) районної  у місті ради 

Писанцем Віктором Григоровичем – 200 (двісті) літрів; 

 

         - на  легковий  автомобіль  марки  ГАЗ 3110  77750 МК, закріплений  за 

водієм автотранспортних засобів (легкових автомобілів) районної  у місті ради 

Любичем  Іваном  Івановичем  – 180 (сто вісімдесят) літрів; 
 

по  управлінню  праці  та  соціального  

 захисту  населення  районної у місті  ради: 
 

         - на  легковий  автомобіль  марки   ВАЗ 21093 999-43 МК,   закріплений  за  

водієм  автотранспортних  засобів (легкових автомобілів)  управління  праці  та  

соціального захисту населення  районної у місті  ради  Вечірським Анатолієм 

Михайловичем   –  150 (сто п’ятдесят) літрів; 

 

по службі у справах дітей районної у місті  ради: 
 

 

          - на   легковий  автомобіль  марки  ГАЗ  31029  СВ 5667 ВС,  закріплений  

за  водієм  автотранспортних  засобів (легкових автомобілів) служби у справах 

дітей районної  у місті ради Литвяком Ігорем Леонідовичем – 180 (сто вісім-

десят) літрів. 

 

Про ліміти на  автомобільне  паливо  



  2     

по  територіальному  центру  соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Новозаводського району м.Чернігова: 
 

         - на  легковий автомобіль  ВАЗ-21043  СВ 9937 ВН, закріплений  за  

водієм автотранспортних  засобів територіального  центру  соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Новозаводського району 

м.Чернігова   Ковшаром Іваном Петровичем – 150 (сто п’ятдесят) літрів. 

 

        2. Відповідальність за цільове використання автотранспорту та обсяг 

витраченого палива покладається на посадових осіб, у розпорядження яких 

надано автомобіль. 

 

 

 

Голова районної у місті  ради                                         Т.С.Кузнецова-Молодчая 

 

  


