
 
Проект № 2817 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» __________ 2019 року             № _____ 

 

Про договір поруки 

 

Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтями 27, 70  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 

Бюджетного кодексу України, відповідно до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 

на 2018 - 2020 роки» (в новій редакції) та від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Укласти договір поруки для забезпечення виконання зобов’язань 

Комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького» (ЄДРПОУ 40413447) перед Акціонерним товариством 

«ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) за договором фінансового лізингу 

(тролейбуси «ДНІПРО-Т203» в кількості 6 од.; сума лізингу – 31 815 000 грн.; 

аванс – 30%; платність – 19%, строк -14 міс.). 

 

2. Надати повноваження міському голові міста Кропивницького 

Райковичу А.П. на підписання від імені Міської ради міста Кропивницького 

(ЄДРПОУ 26241020) договору поруки та документів, необхідних для 

оформлення цього договору. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування 

та соціально-економічного розвитку і з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С. 
 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
  

Ірина Стенчикова 24 48 00 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Міської 
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Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 
Ірина Стенчикова 24 48 00 


