
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від                              2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про надання дозволу на придбання  
автобусів на умовах фінансового лізингу 
КП «Олександрійський транспорт»  
Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст. ст. 17, пп. 3) п. б) ст. 28, пп. 1) п. а) ст. 29, ст.ст. 40, 52, 70 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 144, 146 Конституції України, 
Закону України «Про фінансовий лізинг», з метою виконання рішення Олександрійської 
міської ради від 02 квітня 2021 року №153 «Про затвердження Програми розвитку 
муніципального автомобільного пасажирського транспорту Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 роки», покращення якості надання послуг з 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Олександрійської 
територіальної громади  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

 
1) Надати дозвіл комунальному підприємству «Олександрійський транспорт» 

Олександрійської міської ради на придбання на умовах фінансового лізингу 5 (п’яти) 
одиниць автобусів середньої місткості марки «МАЗ 203016» з правом викупу та укладання 
договору фінансового лізингу з Публічним акціонерним товариством акціонерним банком 
«УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) на таких умовах: 

- предмет лізингу – 5 (п’ять) одиниць  автобусів середньої місткості марки; 
- термін лізингу – не більше 60 місяців; 
- загальна вартість предмета лізингу - не більше 24 500 000, 00 грн. 00 коп. (двадцять 

чотири мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок); 
- перший лізинговий платіж - не більше 22 відсотка від вартості предмета лізингу 

разом з ПДВ; 
- відсоткова ставка – не більше 14, 5 відсотка. 
2) Надати дозвіл директору комунального підприємства «Олександрійський 

транспорт» Олександрійської міської ради КОНОВАЛОВУ Олександру Володимировичу 
підписати в уставленому законодавством порядку договір фінансового лізингу, додатки до 
нього та інші пов’язані з ним документи на придбання автобусів з Публічним акціонерним 
товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280).  

3) Зобов’язати директора комунального підприємства «Олександрійський міський 
транспорт» Олександрійської міської ради КОНОВАЛОВА Олександра Володимировича 
після виплати платежів, передбачених умовами фінансового лізингу, виконати дії відносно 
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оформлення документів, що підтверджують право власності на предмет лізингу, та 
відобразити загальну суму коштів по лізингу шляхом збільшення суми основних засобів. 

4) Фінансовому управлінню Олександрійської міської ради при виконанні бюджету 
Олександрійської територіальної громади у 2021 році та формуванні проекту бюджету 
Олександрійської територіальної громади на 2021 - 2025 роки передбачити кошти для 
забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства «Олександрійський 
транспорт» Олександрійської міської ради за договором фінансового лізингу відповідно до 
його умов та згідно з вимогами законодавства. 

5) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Шклярука Ю.В. 

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   
 


