
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХIII СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

     від « 30 »   вересня 2021р.                м. Стрий                          № 668

    Про затвердження Програми закупівлі 
спеціалізованої автотехніки для 
Стрийського міського комбінату 
комунальних підприємств на умовах 
фінансового лізингу на 2021-2026 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фінансовий лізинг», Закон 
України «Про автомобільний транспорт», Бюджетного кодексу України, Цивільного 
кодексу України, міська рада

В И РІШ И Л А:

              1. Затвердити Програму закупівлі спеціалізованої автотехніки для 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств на умовах фінансового 
лізингу на 2021-2026 роки (додається).
              2. Доручити фінансовому управлінню Стрийської міської ради при формуванні 
міського бюджету передбачити кошти на реалізацію даної Програми, виходячи з 
реальних можливостей бюджету.
              3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника 
Стрийського міського голови  М.С.Дмитришина  та заступника міського голови 
А.В.Стасіва.
           4. Контроль за виконанням  рішення покласти на голову  постійної комісії з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
С.М.Ковальчука.

      Міський голова                                                                 Олег КАНІВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення XIII cecii Стрийської 

міської ради VIII скликання

від «30» вересня   2021 року № 668

Програма
закупівлі спеціалізованої автотехніки для Стрийського міського комбінату 

комунальних підприємств на умовах фінансового лізингу  на 2021-2026 роки

м.Стрий
2021



1. Загальні положення
         1.1. Програма закупівлі спеціалізованої авто техніки для Стрийського міського 
комбінату комунальних підприємств на умовах фінансового лізингу на 2021-2026 
роки (далі — Програма) розроблена у відповідності до статей 26, 59, 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фінансовий 
лізинг» Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України.

2.Поняття лізингу
2.1. Лізинг-це вид інвестиційної діяльності, що виконує функціі інвестора, 

купує вказане клієнтом майно i передає йому це майно в користування на термін не 
менше одного року за плату, з можливістю  викупу цього майна після 
закінчення договору лізингу по залишковій вартості. Лізинг дозволяє швидко 
реагувати на кон'юнктуру, оновлювати капітал, не  вдаючись до великомасштабних 
інвестицій, уникати морального стояння обладнання.

Згідно зі статтею 806 Цивільногокодексу України за договором лізингу одна 
сторона (лізингодавець) передає a6o зобов'язується передати другій стороні 
(лізингоодержувачу) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві 
власності i було набуте ним без попередньої домовленості з лізингодавцем у 
продавця (постачальника) відповідно довстановлених лізинг одержувачем 
специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк i за встановлену плату 
(лізинговий платіж).

2.2. Послуга фінансового лізингу включає в себе страхування,витрати, 
пов'язані зреєстрацією предмету лізингу, i оплату всіх обов'язкових платежів 
протягомвсього термінулізингу.

2.3. Підписуючи контракт з лізинговою компанісю, клієнт отримує 
комплексний продукт, який дає можливість придбати дорогий основной засіб з 
мінімальними первинними витратами.

3.Мета та основні завдання Програми
3.1. Метою Програми є підвищення рівня добробуту населення, передусім у 

сфері благоустрою Стрийської територіальної громади Львівської області, розвитку 
комунального сектору щодо стабільного виконання робіт по благоустрою територій 
Стрийської міської ради та оперативного виконання робіт по усуненню наслідків 
стихійних лих i погодних катаклізмів.

Досягнення мети передбачає придбання в 2021 році через лізинг для 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств спеціалізованої авто 
техніки у кількості 7 одиниць.

4.Механізм реалізації Програми

     4.1. Для реалізації Програми Стрийському комбінату комунальних підприємств
пропонується закупити на умовах спеціалізовану 
автотехніку на умовах фінансового лізингу.
     4.2.Закупівля спеціалізованої авто техніки на умовах фінансового лізингу дасть 
можливість оперативно поповнити комунальний парку рухомого складу новими 
транспортними засобами в кількості 7 одиниць для задоволення потреби.
      4.3. Визначити лізингоодержувачем – Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств .з моменту укладення договору фінансового лізингу на 
Стрийський міський комбінат комунальних підприємств покладається обов'язок 
забезпечити страхування, належне утримання, експлуатацію, ремонт та поточне 
обслуговування спеціалізованої автотехніки, яка є предметом лізингу.



     4.4. Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу та виконання 
зобов'язань, передбачених цим договором, Стрийському міському комбінату 
комунальних підприємств ради забезпечити реєстрацію права власності на 
спеціалізовану автотехніку, яка є предметом лізингу.

5. Фінансове забезпечення Програми
              5.1.Виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу покладаються на 

Стрийський міський комбінат комунальних підприємств. Зазначене підприємство 
здійснює погашення лізингових платежів, відшкодовує основну частину вартості 
предмета лізингу та відсотки за користування лізингом.

5.2. Для обслуговування договору лізингу та погашення фінансових 
платежів необхідно передбачити кошти як внесок до статутного капіталу 
Стрийського міського комбінату комунальних підприємств 

5.3. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління ЖКГ 
Стрийська міська рада Львівської області.

5.4. Головний розпорядник бюджетних коштів перераховує кошти на 
розрахунковий рахунок одержувача — Стрийського міського комбінату 
комунальних підприємств.
       5.5. Одержувач     бюджетних     коштів     — Стрийський міський комбінат 
комунальних підприємств щомісячно надає головному розпоряднику письмовий звіт 
про використання бюджетних коштів із завіреними належним чином документами, 
підтверджуючими цільове ïx використання.
     5.6. Стрийська міська рада Львівської області бере на себе зобов'язання щодо 
забезпечення виконання умов договору лізингу протягом усього терміну його дії, у 
тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у строки, 
необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору фінансового лізингу.

Секретар міської ради Мар’ян БЕРНИК



Д
о
д
а
т
о
к

До програми закупівлі 
спеціалізованої автотехніки

 Стрийського міського комбінату 
комунальних підприємств 

на умовах фінансового 
лізингу на 2021-2026 роки

Зведений бюджет Програма на 2021-2026pоки
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Секретар ради М.Берник


