
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
позачергова двадцять дев’ята сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

   19  липня 2017 року                  м. Деражня                                       № 3 	
 

Про затвердження Порядку використання службового 
легкового автомобіля  Деражнянської міської ради 
 
 
   На підставі    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 
р. № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів 
бюджетними установами та організаціями», враховуючи пропозиції 
постійних комісій міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
1. Затвердити Порядок використання службового легкового автомобіля 
Деражнянської міської ради, що додається. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань житлово -
комунального господарства та комунальної власності (голова комісії  
Сулін І. А.) 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                           А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 



Затверджено  
рішення міської ради  

від 19 липня 2017 року  № 3   
 
                          

 Порядок 
  використання службового легкового автомобіля Деражнянської міської ради   

 
1. Обслуговування посадових осіб Деражнянської міської ради   службовим легковим 
автомобілем  здійснюється в межах встановлених лімітів та асигнувань, передбачених в 
кошторисі. 
2. Службовий легковий автомобіль використовуються тільки для поїздок, пов’язаних з 
службовою діяльністю посадових осіб та відома  міського голови. Після кожної поїздки 
посадова особа, в розпорядження якої подано автомобіль, в подорожньому листі водія 
підтверджує особистим підписом час закінчення обслуговування та кількість кілометрів. 
3. Користування легковим  автомобілем  у  вихідні  та святкові дні,  а також відрядження 
на легковому автомобілі за межі області, на  відстань,  що  перевищує  200 кілометрів, 
здійснюються лише за розпорядженням   міського голови. 
4. Службовий автомобіль закріплюється за міським головою, а у разі його відсутності, за 
особою, яка виконує його обов’язки. 
5. Право на керування автомобілем міської ради має водій, який відноситься до 
працівників, що здійснюють обслуговування органу місцевого самоврядування, має 
відповідне посвідчення на право керування транспортним засобом, та медичну довідку 
відповідного зразка. 
6. Право керування службовим легковим автомобілем мають також міський голова, 
секретар міської ради та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, у разі наявності відповідних документів. 
7. Особи, що керують транспортним засобом зобов’язані діяти відповідно до Правил 
дорожнього руху, виконувати відповідний порядок дорожнього руху, розпорядження 
працівників дорожньої поліції України. 
8. Документом обліку транспортної роботи автомобіля та  списання  витраченого  
пального і мастильних матеріалів є подорожній лист за формою згідно з додатком до 
цього Порядку. Заповнення всіх його реквізитів є обов’язковим. Видача подорожнього 
листа має проводитись відповідно до чинних нормативних актів України. Відповідальним 
за оформлення та видачу подорожніх листів призначається   головний бухгалтер 
виконавчого комітету  міської ради. 
 Виїзд автомобіля без подорожнього листа забороняється. 
9. Подорожній лист службового автомобіля оформлюється  на  один  робочий  день і 
видається за умови здачі   подорожнього листа  за  попередній день. На більший строк 
подорожній лист видається у випадках транспортного обслуговування у міжміському 
сполученні  понад  одну добу  відповідно  до  розпорядження міського голови.   Видача 
подорожнього  листа  реєструється  у  відповідному журналі  за такими   реквізитами:   
дата  видачі,  номер  подорожнього  листа, прізвище та ініціали водія, його підпис при 
одержанні подорожнього листа,  дата повернення подорожнього листа,  підпис 
відповідальної особи. Оформлені подорожні листи зберігаються в бухгалтерських 
документах міської ради у відповідності до встановлених законодавством норм. 
10. Організація експлуатації та збереження транспортного засобу, зберігання матеріальних 
цінностей покладається на водія. 
11. Керівники та посадові особи, які користуються службовим автомобілем, водій  
повинні суворо дотримуватись використання лімітів палива і мастильних матеріалів. 



12. Посадові особи, за якими закріплено  службовий легковий автомобіль, повинні 
щоденно контролювати його виїзд та заїзд до місця стоянки та пробіг кілометрів за 
попередній день. 
13. Норми витрат пального та мастильних матеріалів на службовий легковий автомобіль 
міської ради встановлюються відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів 
на автомобільному транспорті. 
14. У випадку порушення порядку використання  службового легкового автомобіля винні 
особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Секретар міської ради                                                                                    В. А. Сидорук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 
                                                                                            до п. 8 Порядку використання                         
                                                                                      службового легкового автомобіля 

 Деражнянської міської ради   
 
 

Подорожній лист 
службового автомобіля Деражнянської міської ради 

 
№__________ "____" _______________20___ року 

 коди 
 
Режим роботи водія 
___________________________________________________ 
                                                                            найменування та код режиму 
роботи 

 

 
Автомобіль 
__________________________________________________________ 

марка, державний номерний знак 

 

 
Водій 
_______________________________________________________________ 

прізвище, ім'я, по батькові; номер посвідчення 

 

 
підрозділ ________________ управління 
__________________________________ 

 

 
        I. Завдання водієві       III. Рух пального, літрів   
У чиє 
розпорядження 

Час 
прибуття 

Час вибуття Марка 
пального      

8  

1 2 3 Код марки           9  
   Видано 10  
   Залишок:  

при виїзді          
11  

   при 
поверненні      

12  

   Бухгалтер ______________________ 
           прізвище, підпис    

 
II. Робота водія та автомобіля Водій за станом здоров'я до керування 

допущений 
Показання                
спідометра        

 Х Лікар __самоконтроль__ 
прізвище, підпис 

при виїзді з 
гаража 

4  Виїзд 
дозволений 

 

при 
поверненні   
до гаража         

5  Керівник ___ самоконтроль ___ 
 прізвище, підпис 

   Автомобіль 
прийняв 

 
________________________________ 

підпис водія 



Час 
фактичний 

  Автомобіль 
здав 

 
________________________________ 

підпис водія 
при виїзді з 
гаража 

6   
Автомобіль 
прийняв 

 
 

________________________________ 
підпис керівника 

при 
поверненні   
до гаража         

7  

  
 Посвідчення водія перевірив, завдання видав _________________________   
                                                                                                     підпис керівника                      
  
  

                        Зворотний бік  
IV. Результати роботи автомобіля 

 
Виграти пального, 
л 

Загальний 
пробіг, км 

Час у 
наряді, год.   

Розрахунок 
вартості послуг 

Розрахунок 
зарплати водієві 

за 
нормою 

фактичн
о 

13 14 15 16 17 18 
    за пробіг  за пробіг  
    за час у 

наряді 
 за час у 

наряді 
 

    Всього  Всього  
 
 
Особа, що користувалася автомобілем 
____________________________________________________ 
                                                                                       прізвище, ініціали, підпис, печатка 
(штамп) 
  
Особливі 
відмітки______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
  
     Бухгалтер _____________________                               Водій ___________________ 
                                     підпис                                                                                підпис 
 
 
Секретар міської ради                                                                                      В. А. Сидорук  
 
 
 


