
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про конкурс з відбору банківської  

або фінансової установи 

для укладання договору 

фінансового лізингу 

 

 

Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про фінансовий лізинг», протоколу 

№ 78 засідання комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи 

автотранспорту 13.04.2021, з метою забезпечення стабільного функціонування і 

подальшого розвитку громадського пасажирського транспорту, придбання 

нового сучасного рухомого складу та підвищення якості перевезень пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального користування, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити у новому складі комісію з відбору банківської або 

фінансової установи для укладання договору фінансового лізингу згідно з 

додатком. 

2. Оголосити та провести конкурс з відбору банківської або фінансової 

установи для укладання договору фінансового лізингу на придбання автобусів 

загального користування комунальним підприємством “Ужгородський 

муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради. Предмет лізингу – 6 нових 

міських автобусів з низьким рівнем підлоги, із пасажиромісткістю не менше 100 

осіб, екологічний показник стандарту не нижче Євро-5. 

3. Визнати таким, що втратив чинність,  додаток до рішення виконкому 

27.03.2019  № 101 «Про відбір банківської установи для укладання договору 

фінансового лізингу».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника.  

 

Міський голова           Богдан АНДРІЇВ 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

___________№______ 

 

СКЛАД 

комісії з відбору банківської або фінансової установи для укладання 

 договору фінансового лізингу  

 

Пинзеник Василь 

Васильович      

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, заступник 

голови комісії 
 

Козик Тетяна Юріївна 

 

 

- головний спеціаліст відділу транспорту,  

секретар комісії  

                                    Члени комісії: 
 

Бабидорич Володимир 

Іванович 
 

 

- директор департаменту міського господарства  

Білонка Володимир Іванович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Гах Леся Мирославівна - директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики 
 

Ковальський Анатолій 

Володимирович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Пекар Віталій Іванович - заступник начальника управління правового 

забезпечення 

  

Чумак Людмила Леонідівна - начальник відділу зведеного бюджету, 

міжбюджетних відносин та місцевих 

запозичень департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

 

Яцків Олена Іванівна - заступник директора департаменту міського 

господарства  

 

Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 

 

 


