
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08  жовтня  2015  року                          № 98 

 

Про затвердження проекту Договору 

безоплатного користування (позички) 

приміщеннями Будинку культури та  

відшкодування  експлуатаційних та 

комунальних витрат  

 

         

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Законом України "Про місцеві вибори", на період проведення публічних заходів 

для проведення передвиборної агітації, виконавчий комітет Власівської 

селищної ради   

 

ВИРІШУЄ: 

  

1. Затвердити проект Договору безоплатного користування (позички)  

приміщеннями Будинку культури та відшкодування експлуатаційних та 

комунальних витрат на період публічних заходів для проведення передвиборної 

агітації кандидатам в депутати та на посаду селищного, міського голови, проект 

Договору додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  

Жуковську Т.Г. та начальника  земельно – комунального відділу Жарікову Л.М. 

 

 

 

Селищний голова                                                                     О.Пасько 

 
 

 

 



                                            

 

Додаток 

до рішення виконкому 

від 08 жовтня 2015р.№ 98 

 

Договір 

безоплатного  користування (позички)  приміщеннями в Будинку культури 

та  відшкодування  експлуатаційних та комунальних  витрат   

 

смт Власівка                                             " ____"   жовтня  2015 р. 

 

  Власівська селищна рада, надалі іменується "Позичкодавець", в особі селищного 

голови Паська Олександра Олександровича, що діє на підставі ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні", з однієї сторони, і   ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

іменований надалі "Користувач", в особі ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

що діє на підставі ____________________________________________________________,       

з іншої сторони, уклали цей договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

  1.1. За цим договором Позичкодавець зобов'язується передати в безоплатне тимчасове 

користування Користувачеві частину приміщень у Будинку культури площею 534,7 кв.м, 

розташованого за адресою: смт Власівка  вул.Труда, 35, іменоване надалі "Приміщення" для 

проведення публічних заходів передвиборної агітації кандидатам у депутати та кандидатам  

на посаду селищного, міського голови, відповідно до Закону України "Про місцеві вибори", в 

стані придатному для використання його за призначенням на період з _______ год. ______ 

хв. "_____" жовтня  2015 року  і  до   ______ год. ______ хв.   "_____" жовтня 2015 року. 

  Після закінчення дії договору Користувач зобов'язується повернути приміщення та 

майно в тому стані, в якому він його одержав. 

1.2. Приміщення надається у безоплатне користування з майном, яке відноситься до 

нього. 

  1.3. Користувач гарантує, що передане приміщення не є предметом застави і не може 

бути відчужене з інших підстав третіми особами, в спорі, під арештом або забороною не 

перебуває. 

  1.4. Користувач має право розмістити в зазначеному Позичкодавцем місці агітаційні 

матеріали. 

2.СТОРОНИ 

 

2.1. Позичкодавець - це власник переданого в користування майна або особа, 

уповноважена законом надавати нежитлове приміщення в позичку. Передача майна в 

безоплатне користування - право власника. 

 2.2. Користувач - це особа, яка отримує майно в безоплатне користування. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

  3.1. Позичкодавець зобов'язується: 

- передати Користувачеві приміщення та майно в стані, що відповідає умовам цього 

договору і його призначенню; 

 

 

 



3.2. Користувач зобов'язується: 

- використовувати приміщення та майно відповідно до Договору за його призначення 

та у строк визначений  цим Договором, а після закінчення публічних заходів повернути 

вказане приміщення та майно; 

- дотримуватися пожарних, санітарних та інших обов’язкових вимог при експлуатації  

приміщення та майна; 

- сплатити вартість експлуатаційних та комунальних витрат відповідно до Кошторису 

для проведення заходів передвиборної агітації, що є невід'ємною частиною Договору, в 

термін до "_____"_______________  2015 року,  (кошторис додається). 

 

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання тобто з "_____" жовтня 2015 

року та діє до  "_____"_______________ 2015 року. 

4.2. Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по 

одному примірнику для кожної сторони. 

 

 

5.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН. 

 

 

Власівська селищна рада    ______________________________ 

смт Власівка вул. Першотравнева,59   

       ______________________________ 

        

       ______________________________ 

        

       ______________________________ 

 

       ______________________________ 

 

 

 

_______________ О.О.Пасько   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток до договору  

 

затвердженого  рішенням 

виконавчого комітету 

 від 08 жовтня 2015 року № 98  

   

   

   

Кошторис 

витрат  для  проведення  публічних  заходів 

передвиборчої  агітації 

   

№ 

п/п Статті витрат Сума,грн. 

1. Експлуатаційні витрати на місяць:   

1.1. Фонд оплати праці 19487,00 

1.2. Нарахування на фонд оплати праці  36,3% 7073,78 

1.3. 

Придбання господарчих товарів, канцтоварів, бланків, 

періодичне не видання 834,27 

1.4. Послуги зв'язку 141,43 

1.5. 

Поточний ремонт обладнання та приміщення, обслуговування 

електроустановок та пожежної сигналізації 714,44 

1.6. 

Податки, протипожежні заходи, повірка лічильників та 

електроінструменту, витрати з охорони праці та ін. 1507,54 

  всього витрат: 29758,46 

  
Розрахунок  експлуатаційних витрат на площу концертної 

зали:   

  Загальна площа Будинку культури , кв.м. 1457 

  Фонд робочого часу в жовтні, год   176 

  Площа концертної зали, хол,. кв.м. 534,7 

  29758,46грн/1457кв.м/176год*534,7кв.м= 62,05 

      

2 Комунальні витрати: 36,50 

2.1. Електроенергія   20,000кВт/год * 1 год* 1,8250грн. 36,50 

      

  Всього за 1 годину: 98,55 

   

Начальник планово-економічного відділу Г.С.Зінченко 

 


