
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

Про надання комунальному підприємству  

“Ужгородський муніципальний транспорт”  

Ужгородської міської ради дозволу на  

придбання рухомого складу на умовах  

фінансового лізингу 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України,  

Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

автомобільний транспорт”, “Про фінансовий лізинг”, відповідно до протоколу 

засідання комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи 

автотранспорту 15.02.2019 № 46, з метою забезпечення стабільного 

функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту, підвищення 

якості перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування, оновлення рухомого складу, 

                        

                           міська рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на закупівлю рухомого складу комунальному 

підприємству “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської 

ради на наступних умовах фінансового лізингу: 

1.1. Предмет лізингу – 10 міських автобусів з низьким рівнем підлоги,  із 

пасажиромісткістю не менше 100 осіб. 

2. Комунальному підприємству “Ужгородський муніципальний 

транспорт” Ужгородської міської ради: 

2.1. Забезпечити вжиття організаційно-правових заходів щодо виконання 

пункту 1 цього рішення. 

2.2. Укласти договір фінансового лізингу з переможцем, відібраного за 

результатами конкурсу про відбір банківської установи для укладання договору 

фінансового лізингу, на умовах і в порядку встановлених виконкомом. 

2.3. Забезпечити належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне 

обслуговування автобусів, які є предметом лізингу. 

2.4. Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу 

забезпечити реєстрацію права комунальної власності на автобуси, які є 



предметом фінансового лізингу, за територіальною громадою м. Ужгорода на 

праві повного господарського відання комунального підприємства 

“Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради (Гах Л.М.) внести пропозиції щодо передбачення у міському бюджеті            

м. Ужгорода на 2019 рік кошти, як внески до статутного капіталу комунального 

підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської 

ради для обслуговування договору лізингу та погашення лізингових платежів. 

4. Встановити, що: 

4.1. Ужгородська міська рада бере на себе зобов’язання щодо 

забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього 

терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету                 

м. Ужгорода коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного 

виконання умов фінансового лізингу.  

4.2. У разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість або 

збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з 

виконанням договору фінансового лізингу, або зміни графіків сплати 

лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу Ужгородська міська 

рада: 

4.2.1. Гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету                            

м. Ужгорода необхідної суми коштів за наявності підстав, передбачених 

умовами договору фінансового лізингу. 

4.2.2. Здійснює коригування передбаченої у міському бюджету                       

м. Ужгорода на 2019 рік суми коштів, зазначеної у пункті 3 цього рішення, як 

внесок до статутного капіталу комунального підприємства “Ужгородський 

муноципальний транспорт” Ужгородської міської ради для обслуговування 

договору фінансового лізингу та погашення лізингових платежів.  

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови (Фартушок І.І.) та директора департаменту міського господарства 

Ужгородської міської ради ( Бабидорич В.І.).    

         6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою міських шляхів 

та внутрішньо-квартальних територій (Чурило М.М.).  

  

 

Міський голова                                             Б. АНДРІЇВ 

 


