Україна
________________ МІСЬКА РАДА
___-га сесія ___-го скликання
УХВАЛА № _____
від ______________
Про надання КП“__________водоканал“ дозволів на придбання приладів обліку води з
системами дистанційної передачі даних на умовах фінансового лізингу
1. Розглянувши листа _________________ міського комунального підприємства “_________водоканал“ від
___________ № _________ (зареєстрованого у ________ міській раді ____________ за № __________),
керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України “Про місцеве
самоврядування
в
Україні“,
“Про
фінансовий
лізинг“,
міська
рада
ухвалила:
Надати _______________ міському комунальному підприємству “_________водоканал“ дозвіл на закупівлю
приладів обліку води з системами дистанційної передачі даних для влаштування будинкових вузлів обліку
на
таких
умовах
фінансового
лізингу:
1.1. Предмет лізингу – до _________приладів обліку води та до ________ система дистанційної передачі
даних.
1.2. Строк лізингу – до 3 років від дати, визначеної у договорі.
1.3. Вартість предмета лізингу – _____________ тис. грн.
1.4. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше _______ % річних у гривнях.
1.5. Розмір першого внеску до ______ %.
1.6. Розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно рівними частинами відповідно до умов
договору лізингу.
2. Міському комунальному підприємству “_______водоканал“:
2.1. Укласти договори фінансового лізингу на умовах, встановлених у пункті 1 цієї ухвали.
2.2. Забезпечити страхування, належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування
предмету лізингу.
2.3. Після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу забезпечити реєстрацію права
комунальної власності на обладнання, які є предметом лізингу, за територіальною громадою м. _________
на праві повного господарського відання міського комунального підприємства “_________водоканал“.
Відповідальний: директор “________водоканал“.
3. Встановити, що:
3.1. ________ міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договорів
фінансового лізингу протягом всього терміну їх дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету
м. ________коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договорів

фінансового лізингу.
3.2. У разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість, зазначену у підпункті 1.3. цієї ухвали,
або збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договорів
фінансового лізингу, або зміни графіків сплати лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу
міська рада:
3.2.1. Гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету м. _________ необхідної суми коштів
за наявності підстав, передбачених умовами договорів фінансового лізингу.
3.2.2. Здійснює коригування передбаченої у міському бюджеті м. _________ на 202_ рік суми
коштів, зазначених у пункті 1 цієї ухвали, як внесок до статутного капіталу_____________ міського
комунального підприємства “___________водоканал“ для обслуговування договорів фінансового лізингу та
погашення лізингових платежів.
4. Контроль за виконанням:
4.1. Пункту 1 цієї ухвали покласти на виконавчий комітет.
4.2. Пунктів 2, 3 цієї ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.

Міський голова _______________

