
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

           
від __19.12.2018_ №___448___ 

       м. Покровськ 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.2018 №28 «Про 

внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Управління міського господарства» на укладання договору 

фінансового лізингу для придбання спецтехніки та обладнання» 

 

Враховуючи лист Донецької обласної державної адміністрації Донецької 

обласної військово-цивільної адміністрації від 15.11.2018 року №0.1/16я/5890/4.18, 

керуючись статями  40, 52, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет міської ради,  

ВИРІШИВ: 

 1.Викласти резолютивну частину рішення виконкому від 02.02.2018 №28 «Про 

внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Управління міського господарства» на укладання договору 

фінансового лізингу для придбання спецтехніки та обладнання» у новій редакції:  

«1. Винести на розгляд сесії Покровської міської ради пропозицію про: 

1.1. Надання дозволу Комунальному підприємству «Управління міського 

господарства» на укладання договору фінансового лізингу для придбання тринадцяти 

одиниць спецтехніки та обладнання з правом викупу на суму, що не перевищує 

35 000 000,00 гривень (тридцять п’ять мільйонів гривень  00 коп.) з ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» на таких умовах: авансовий платіж – не більше 30% від суми 

договору фінансового лізингу; відсоткова ставка – не більше 19% річних; строк 

лізингу – 60 місяців, погашення лізингових платежів та відсотків – щомісячно 

рівними частинами; страхування – згідно з тарифами акредитованої страхової 

компанії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

1.2. Надання повноважень начальнику Комунального підприємства 

«Управління міського господарства» Касьяну М.М. на укладання договору 

фінансового лізингу на умовах встановлених п.1 рішення та договору страхування 

майна. 
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1.3. Надання повноважень заступнику міського голови Гордієнко Д.В. на  

підписання від Покровської міської ради договору поруки та необхідних документів 

для оформлення цього договору з метою забезпечення виконання зобов’язань 

Комунального підприємства «Управління міського господарства. 

1.4.Надання  Комунальному підприємству «Управління міського господарства» 

коштів з міського бюджету на поповнення статутного капіталу для сплати першого 

внеску за договором фінансового лізингу та витрат зі страхування майна. 

2. Дозволити Комунальному підприємству «Управління міського господарства» 

(Касьян) здійснювати витрати, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням спецтехніки 

та обладнання згідно з діючою системою огляду ремонту рухомого складу та іншими 

нормативними і технологічними документами. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Гордієнка Д.В.». 

 

 

 

Міський голова        Р.В.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


