
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(сімдесят друга сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16  жовтня  2015 року                                                                      № 806 

 

Про передачу закладів культури 

комунальної власності Власівської 

селищної територіальної громади 

до комунальної власності 

Світловодської міської 

територіальної громади в особі 

управління культури і туризму 

виконавчого комітету 

Світловодської міської ради 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 88, 89 Бюджетного кодексу України, статей 4
1
, 5, 6 Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Положення про 

порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної 

громади смт Власівка, затвердженого рішенням Власівської селищної ради від 

29.05.2009 № 518 із змінами, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Передати з 01 січня 2016 року заклади культури комунальної власності 

Власівської селищної територіальної громади Будинок культури та Власівську 

селищну бібліотеку, як юридичні особи, до комунальної власності 

Світловодської міської територіальної громади в особі управління культури і 

туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради. 

2. Передати в оренду будівлі Будинку культури за адресою вулиця 

Труда, 35 та вулиця Молодіжна, 15 управлінню культури і туризму виконавчого 

комітету Світловодської міської ради строком на 5 років з орендною платою 

1 (одна) гривня в рік, згідно Методики розрахунку орендної плати від 

14.10.1995 № 786. 

3. Уповноважити селищного голову укласти договір оренди будівель з 

начальником управління культури і туризму виконавчого комітету 

Світловодської міської ради. 



 

 

4. Передати безоплатно обладнання та інвентар Будинку культури та 

селищної бібліотеки Власівської селищної ради управлінню культури і туризму  

виконавчого комітету Світловодської міської ради. 

5. Виконавчому комітету Власівської селищної ради здійснити передачу 

майна Будинку культури та селищної бібліотеки відповідно до норм чинного 

законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної власності та 

комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та 

соціальних питань. 
 

 
Селищний голова                                                                        О.Пасько 

 


