
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 березня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 111 

 

 

Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради  

«Про погодження комунальним підприємствам Білоцерківської  

міської ради  укладання договорів фінансового лізингу на  

придбання  транспортних засобів» 

 

Розглянувши звернення Комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» від 13 березня 2018 р. №123,   Комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» від 13 

березня 2018 р.№149   щодо погодження укладання договорів фінансового лізингу на 

придбання транспортних засобів, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про фінансовий лізинг» виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1.Схвалити проект рішення Білоцерківської міської ради  «Про погодження 

комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради  укладання договорів фінансового 

лізингу на придбання  транспортних засобів», що додається. 

2.Винести проект рішення «Про погодження комунальним підприємствам 

Білоцерківської міської ради  укладання договорів фінансового лізингу на придбання  

транспортних засобів»  на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. 

3.Начальнику відділу транспорту та зв’язку міської ради забезпечити підготовку 

відповідних документів та надання їх до організаційного відділу міської ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Поляруша О.О. 

 

Міський голова           Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект  

Автор - виконавчий 

комітет Білоцерківської 

міської ради 

 

Про погодження комунальним підприємствам  

Білоцерківської міської ради на укладання  

договорів фінансового лізингу на  

придбання  транспортних засобів 

 

 

 На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 березня 

2018 р. № ______ «Про схвалення проекту рішення Білоцерківської міської ради  «Про 

погодження комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради  укладання договорів 

фінансового лізингу на придбання  транспортних засобів», відповідно до  Бюджетного 

кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про фінансовий лізинг», міська рада вирішила: 

 

1. Погодити Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Тролейбусне управління» укладання договору фінансового лізингу для придбання 

тролейбусів ЛАЗ Е 183 - 5 одиниць, автобусів ЛАЗ А152 – 10 одиниць  з правом викупу. 

2. Рекомендувати директору Комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» укласти договір фінансового лізингу та договір страхування 

майна відповідно до чинного законодавства України. 

3. Погодити Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніціпальне шляхово- експлуатаційне управління»  укладання договору фінансового 

лізингу для придбання самоскидів МАЗ – 3 одиниці з правом викупу та тракторів МТЗ - 5 

одиниць з правом викупу. 

4. Рекомендувати директору Комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніціпальне шляхово- експлуатаційне управління» укласти договір фінансового 

лізингу та договір страхування майна   відповідно до чинного законодавства України. 

5. Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу Комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», Комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Муніціпальне шляхово- експлуатаційне 

управління»   здійснити дії щодо оформлення відповідних документів, що підтверджують 

право власності на  транспортні засоби. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, 

природокористування, охорони довкілля та енергозбереження. 

 

Міський голова          Г. Дикий 
 


