
ДОГОВ1Р № ДЗРПо -  115 
про передачу майна, що е коммунальною власшстю територтльноУ громади 

мкта Сумм, на прав1 оперативного управлшня

м. Сумм А1. листопада 2020 року

ДЕПАРТАМ ЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖ1В СУМСЬКОГ 
М1СБК01 РАДИ (надал1 - Уповноважений орган), в особ1 директора Департаменту 
КЛИМЕНКА ЮР1Я МИКОЛАЙОВИЧА, що д1е на пщстав1 Положения, з одшеГ 
сторони, та СУМ СЬКИЙ ДОШ К1ЛБНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 13 «КУПАВА» СУМ СБК01 М1СБК01 РАДИ (надшп -  
Користувач), в особ! завщувача СЛЮ САР АЛЛИ СТАН1СЛАВ1ВНИ, що д1е на 
пщстав1 Статуту, з другоТ сторони, (надаш -  Сторони) уклали ней Догов1р про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору е передача Уповноваженим органом на пщстав! рпиення 
СумськоУ М1Сько*1 ради вщ 24 березня 2011 року № 377-МР «Про передачу в 
оперативне управлшня та на баланс комунальним установам (закладам), 
пщпорядкованим управлшню осв1тп 1 науки Сумсько '1 м кько '1 ради, майна 
комунально '1 власност1 територ1ально1 громади м1ста Суми» в оперативне управлшня 
майна, що перебувае у комунальнш власност1 територ1ально1 громади мюта Суми, для 
розм1щення дош кшьного закладу осв1ти.

1.2. Уповноважений орган передае Користувачев1 в оперативне управлшня маййо, 
а саме: буд1вл1 та споруди, розташоваш за адресою: м. Суми, 
и л ота  Пришибська, 23, а саме:

- дошк1льний навчальний заклад, загальною площею 3904,6 кв.м;
- сарай;
- погр1б;
- павшьйони;
- ворота;
- паркан;
- замощения (н адат  - О б’ект оперативного управлшня).
1.3. Передача майна здшснюеться за актом приймання-передач1, який е додатком до 

цього Договору.

2. ПРАВОВНЙ РЕЖИМ МАЙНА

2.1. Право власност1 на майно, передане за ним Договором, належить 
територ1альнш громад1 м. Суми в особ1 Сумсько1 м1ськоУ ради.

2.2. Укладення цього Договору не змшюе права власност1 на майно, надане 
Користувачу на прав1 оперативного управлшня.

2.3. Будь-яю дп щодо майна можуть здшснюватися в порядку та у споаб , що 
передбачеш нормами чинних нормативно-правових акт1в та умовами цього Договору. 
Майно не може бути використане на шип, не передбачеш цим Договором, ц ш .

2.4. Будь-як1 полшшення майна (в тому чиаш пол1пшення, що не можуть бути 
вщокремлеш в1д майна без пошкодження), зд1йснен1 Користувачем, е власшстю 
територ1ально! громади м. Суми та не пщлягають компенсацп на корись Користувача.



2.5. Вщиовщальшсть за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Користувач з 
дати пщписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передач1 майна до дати 
повернення майна Уповноваженому органу.

2.6. Списания майна здшснюеться за погодженням з Уповноваженим органом у 
порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами.

2.7. Облш майна, яке надане вщповщно до вимог цього Договору для використання 
на n p a B i  оперативного управлшня, здшснюеться у порядку, визначеному чинними 
нормативно-правовими актами.

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧ1 ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

3.1. Користувач приймае майно згщно з актом приймання-передач1, який е 
невщ ’емною частиною цього Договору.

3.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власност1 
на передане майно.

3.3. У випадку прийняття Сумською мюькою радою р1шення про змшу правового 
режиму майна, яке було передано Користувачу в оперативне управлшня, останнш 
повинен у мюячний термш (або у термш, вказаний у p i m e H H i )  повернута Уповноваженому 
органу зазначене майно в задовшьному техшчному сташ, не прш ому, шж на час передач! 
в оперативне управлшня, з урахуванням його (¡лзичного зносу.

3.4. Користувач повертае Уповноваженому органу майно не шзшше шж у 
мюячний строк (якщо шше не зазначене у p i m e H H i )  з дня прийняття Сумською мюькою 
радою р1шення про припинення права оперативного управлшня. Майно вважаеться 
повернутим Користувачем Уповноваженому органу т е л я  пщписання акта приймання- 
передачк

3.5. У pa3i неповернення зазначеного в aKTi приймання-передач1 майна або 
повернення його у сташ прш ому, шж на час передач! в оперативне управлшня,
з урахуванням його фгзичного зносу, нанесен! збитки вщшкодовуються Користувачем до 
M i c b K o r o  бюджету у повному обсяз1 протягом одного мюяця.

4. ПРАВА ТА ОБО В’ЯЗКИ УПОВНОВАЖ ЕНОГО ОРГАНУ

4.1. Уповноважений орган зобов’язаний:
4.1.1. Передати майно, зазначене у роздш  1 цього Договору, за актом приймання- 

передач1, який пщписуеться одночасно з цим Договором.
4.1.2. Не вчиняти дш , яю б перешкоджали Користувачев1 користуватися майном.
4.2. Уповноважений орган мае право:
4.2.1. Контролювати техшчний стан, напрямки та ефективн!сть використання 

майна, переданого в оперативне управлшня.
4.2.2. Отримувати у Користувача зв1тшсть про рух майна згщно з балансом, а 

також шшу необхщну ш формащю стосовно переданого в оперативне управлшня майна.
4.2.3. Вщповщно до чинного законодавства вилучати i3 користування надлишкове 

майно, а також майно, яке не використовуеться, та майно, що використовуеться не з; 
призначенням.

4.2.4. Контролювати виконання умов цього Договору в межах повноважеш 
передбачених чинними нормативно-правовими актами.

5. ПРАВА ТА ОБО В’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА



5.1. Користувач зобов’язаний:
5.1.1. Прийняти майно за актом приймання-передач1, забезпечити його збереження, 

не допускати йог*о знищення та псування.
5.1.2. Протягом мюяця з дня пщписання акта приймання-передач1 застрахувати 

передане в оператнвне управлшня майно на суму не менше, шж його первюна вартють. 
Надатн когш договор1в страхування Уповноваженому органу. Постшно поновлювати 
догов1р страхування таким чином, щоб протягом усього строку ди Договору О б’ект 
оперативного управлшня був застрахованим.

5.1.3. Утримувати майно у належному стан!, проводите необхщний поточний 
ремонт його за власш кошти. Виконувати обов’язки, иередбачеш частиною 2 статп 18 
Закону УкраТни “Про благоустрш населених пункт1в”.

5.1.4. Здшснювати своечасно каштальний ремонт О б’екта оперативного управлшня 
за погодженням з уповноваженим органом. У раз1 здшснення за погодженням з 
Уповноваженим органом реконструкцп (перепланування) О б’екта оперативного 
управлшня, в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку, що 
призвела до змши конструктивних елемент1в примщ ення, замовити техшчний паспорт на 
не примвдення \ не шзшше 3-х мюящв шсля заюнчення ремонтних робгг надати його 
Уповноваженому органу.

5.1.5. Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандарт1в. Утримувати у 
справному сташ засоби протипожежного захисту. Вщповщшсть стану О б’екта 
оперативного управлшня протипожежним та саштарним вимогам повинна бути узгоджена 
з вщповщними службами м!ста.

5.1.6. Зд1йснювати витрати, пов’язаш з утриманням Об’екта оперативного 
управлшня. Протягом 15 робочих дш в шсля пщписання цього Договору укласти окрем1 
угоди на тепло-, електро-, газо-, водопостачання, водовщведення, вив1з см!ття та 
експлуатацшш витрати з вщповщними обслуговуючими пщприемствами або укласти з 
балансоутримувачем О б’екта оперативного управл1ння договори про вщшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання О б’екта оперативного управлшня та надання 
вщповщних комунальних послуг.

5.1.7. У раз1, якгцо нерухоме майно е пам'яткою культурно1 спадщини, укласти з 
уповноваженим органом культурно!' спадщини охоронний догов1р протягом м!сяця з дня 
пщписання цього Договору.

5.1.8. Надавати мож ливкть представнику Уповноваженого органу в будь-який час 
зд1йснювати перев1рку виконання умов цього Договору в присутност1 Користувача або 
його представника.

5.1.9. Надавати на вимогу Уповноваженого органу зв1т про використання майна.
5.2. Користувач мае право:
5.2.1. Використовувати майно йа прав1 оперативного управлшня для здшснення 

некомерцшноТ господарсько1 д1яльност1.
5.2.2. У порядку, визначеному законодавством та рш енням и СумськоУ м1сько1 

ради, здшснювати вщчуження, списания переданого в оперативне управлшня майна.
5.2.3. За погодженням з Сумською мюькою радою пристосовувати майно, передане 

в користування, до особливостей свое'! д1яльностк

6. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОР1Н

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони 
несуть вщповщальшсть, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Спори м ш  Сторонами вирппуються у порядку, встановленому чинним 
законодавством.

7. ТЕРМ1Н Д11 ТА 1НШ1 УМОВИ ДОГОВОРУ



7.1. Цей Догов1р д1е з моменту його укладення до прийняття Сумською м1ською 
радою р1шення про вилучення майна у Користувача, про лжвщ ащ ю , реоргашзащю 
Користувача або змш у правового режиму майна, яке було передане Користувачу на прав1 
оперативного управлшня.

7.2. Змши до Договору можуть вноситися шляхом укладення додатково!' угоди до 
даного Договору.

7.3. Взаемовщносини Сторш, не врегульоваш цим Договором, регламентуються 
чинним законодавством.

7.4. Цей Догов1р складено в 2-х прим1рниках, як1 мають однакову юридичну силу, 
по одному для кожно! ¡з стор1н.

8. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ СТОР1Н

У ПО ВН ОВА ЖЕ НИИ  ОРГАН: КОРИСТУВАЧ:

ДЕПАРТАМ ЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖ1В 
СУМСЬКО'1 М1СБК01 РАДИ 
40009, М. СУМИ, ВУЛ. САДОВА, 33 
ТЕЛ. 0542700404

СУМСЬКИЙ ДОШ КШ ЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 13 
«КУПАВА» СУМСЬКО'1 М1СБК01 РАДИ 
40016, СУМСЬКА ОБЛ., М1СТО СУМИ, 
ПЛОЩ А ПРИШ ИБСБКА,
БУДИНОК 23 
СДРПОУ 21111904 
Т Е Л .0542335356

I



Додаток до договору 
про передач}' майна, що е комунальною 

власшстю територ1ально1 громади мюта Суми, на 
прав1 оперативного управлшня

АКТ
приймання -  передач! 

вщ / /  листопада 2020 року № ДЗРПо-115

ДЕПАРТАМ ЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖ1В СУМ СБК01  
М 1СБК01 РАДИ, в особ1 директора Департаменту КЛИМ ЕНКА ЮР1Я 
М ИКОЛАЙОВИЧА передае, а СУМСЬКИЙ ДОШ К1ЛБНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  
ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 13 «КУПАВА» СУМ СЬКО! М1СБК01
РАДИ, в особ1 завщувача СЛЮ САР АЛЛИ СТАН1СЛАВ1ВНИ приймае майно, а саме: 
бущвл1 та споруди, розташоваш за адресою: м. Суми, площа Пришибська, 23, а саме:

- дошкшьний навчальний заклад, загальною плогцею 3904,6 кв.м;
- сарай;
- погр!б;
- павшьйони;
- ворота;
- паркан;
- замогцення.

УПОВ НОВ АЖ ЕН ИИ ОРГАН: КОРИСТУВАЧ:

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖ1В 
СУМСЬКОТ М1СБК01 РАДИ 
40009, М. СУМИ, ВУЛ. САДОВА, 33 
ТЕЛ. 0542700404

СУМСЬКИЙ ДОШ КШ ЬНИЙ НАВЧАЛЬНИИ 
ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 13 
«КУПАВА» СУМ СБК01 М1СЬК01 РАДИ 
40016, СУМСЬКА ОБЛ., М1СТО СУМИ, 
ПЛОЩ А ПРИШ ИБСЬКА,
БУДИНОК 23 
СДРПОУ 21111904 
Т Е Л .0542335356

Директор Департаменту забезпечення Завщувач Сумського ДНЗ № 13 «Купава»
ресурсних платеж1в СумськоХ^псько! ради


