
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

28  березня  2019 року                                                                        № 21 

 

Про сприяння виборчим комісіям у 

реалізації їх повноважень для підготовки 

та проведення виборів Президента України 

31 березня 2019 року 

  

 З метою сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень для 

підготовки та проведення виборів Президента України 31 березня 2019, згідно 

ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.28, ст.39 

Закону України "Про вибори Президента України", Постанови Центральної 

виборчої комісії від 04.03.2017 № 31 "Про вимоги до приміщень окружних і 

дільничних виборчих комісії з виборів Президента України та приміщень для 

голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента 

України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, 

оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі 

комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України", 

Постанови Центральної виборчої комісії від 19.01.2012 № 5 "Про вимоги до 

приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування", 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Надати дозвіл орендарю КНП "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м.Світловодськ" передати в суборенду з 16.03.2019 р. по 08.04.2019 р. 

окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № 102 частину 

орендованих приміщень загальною площею 91,7 кв.м, а саме: приміщення 

площею 23,3 кв.м, приміщення площею 42,7 кв.м, приміщення площею 

14,1 кв.м, приміщення площею 11,6 кв.м з орендною платою 1 (одна) гривня та 

з відшкодуванням комунальних послуг. 

2. Передати в оренду з 16.03.2019 р. по 08.04.2019 р. з орендною платою 

1 (одна) гривня та з відшкодуванням комунальних послуг окружній виборчій 

комісії територіального виборчого округу № 102 частину приміщень загальною 

площею 371,4 кв.м, а саме:  



 

 на першому поверсі Власівського Будинку культури: вестибюль 

площею 128,6 кв.м, приміщення площею 11,2 кв.м,  

 на другому поверсі Власівського Будинку культури: зал шлюбних 

церемоній площею 76,8 кв.м, приміщення площею 30,8 кв.м; 

 в будівлі дитячого сектору Власівського Будинку культури: зал 

площею 106,1 кв.м, приміщення площею 17,9 кв.м.  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника земельно-

комунального відділу ЖАРІКОВУ Л.М. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО 


