
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.02.2020     Ужгород                    № 92 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому 27.03.2019 № 101  

“Про відбір банківської установи 

для укладання договору фінансового  

лізингу” 

 

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

самоврядування в Україні”, Закону України „Про автомобільний транспорт”, 

Закону України „Про фінансовий лізинг”, постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту” від 18 лютого 1997 року № 176, 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. Внести зміни до Порядку відбору банківської установи для укладання 

договору фінансового лізингу комунальним підприємством „Ужгородський 

муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради, затвердженого 

рішенням виконкому 27.03.2019 № 101 шляхом викладення у новій редакції 

пунктів 1,2,4 та підпункту 8 пункту 7, а саме: 

„1. Цей порядок визначає механізм проведення конкурсу з відбору 

банківської установи для укладання договору фінансового лізингу на 

придбання нових автобусів загального користування, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – 

Конкурс).” 

„2. Банківська установа для укладання договору фінансового лізингу на 

придбання нових автобусів загального користування, пристосованих для 

перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 



 

 

визначається на конкурсній основі комісією, утвореною виконкомом 

Ужгородської міської ради.” 

„4. Оголошення про конкурс та умови його проведення публікуються у  

друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному веб-сайті 

Ужгородської міської ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 

конкурсу.” 

Підпункт 8 пункту 7:  

„8) термін дії договору –  три роки.” 

2. Оголосити та провести конкурс з відбору банківської установи для 

укладання договору фінансового лізингу на придбання автобусів загального 

користування комунальним підприємством “Ужгородський муніципальний 

транспорт” Ужгородської міської ради. Предмет лізингу – 7 міських автобусів з 

низьким рівнем підлоги,  з пасажиромісткістю не менше 100 осіб. 

3. У тексті рішення слова “банківська установа” в усіх відмінках замінити 

словами “банківська або фінансова установа” у відповідному відмінку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                        Богдан АНДРІЇВ 

 


