
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(третя сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16  грудня  2015 року                                                                       № 32 

 

Про внесення змін в п.2, 4 рішення 

Власівської селищної ради від 

16.10.2015 № 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»  

 

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в пункт 2 рішення Власівської селищної ради від 

16.10.2015 № 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» та викласти його в 

такій редакції: 

«2. Передати в оренду будівлі Будинку культури за адресою вулиця 

Труда, 35 та вулиця Молодіжна, 15 та приміщення Власівської селищної 

бібліотеки площею 280 кв.м по вул.Висоцького, 1 управлінню культури і 

туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради строком на 2 роки 

11 місяців з орендною платою 1 (одна) гривня в рік, згідно Методики 

розрахунку орендної плати від 14.10.1995 № 786.» 

 

2. Внести зміни в пункт 4 рішення Власівської селищної ради від 

16.10.2015 № 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» та викласти його в 

такій редакції: 



 

 

«4. Передати на умовах позички обладнання та інвентар Будинку культури 

та селищної бібліотеки Власівської селищної ради управлінню культури і 

туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради строком на 2 роки 

11 місяців.» 

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

промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної власності та 

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

та соціальних питань. 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


