ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання  управлінню «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності»
 
Відповідно до статей 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 105 Закону України «Про Національну поліцію», з метою забезпечення комп’ютерною технікою, оргтехнікою та фотоапаратурою управління «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                           «Про надання управлінню «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.
 


Міський голова                                                     		            	Г. Труханов
 
Керуюча справами					       	    	  	О. Оніщенко 
 

Вик. Іовчева  722-34-02
        (Антонова 722-11-40)









Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


Про надання управлінню «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності


Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України                          «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 827-829 Цивільного кодексу України, з метою сприяння діяльності управління «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області  Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області у безоплатне користування за договором позички майно комунальної власності згідно з переліком (додаток 1). 

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради  укласти з управлінням «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області договір позички майна комунальної власності (комп’ютерна техніка, оргтехніка, відео- та фотоапаратура), зазначеного у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності. 


Міський голова                                            			Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко


Додаток 1
до рішення Одеської міської ради  
від
№



ПЕРЕЛІК
майна комунальної власності, що передається управлінню «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області  

№ з/п
Найменування основних засобів
Інвентарний номер
Кількість
Первісна вартість, грн
1
Копіювальний апарат Canon FС 128
10491160
1
1367
2
Комп'ютер Celeron 430 (з монітором TFT  17" HQ171D, клавіатурою та мишкою)
10481110
10481111
10481112
10481113
10481114
10481115
10481116
10481117
10481118
10481119
10
21119

3
Цифрова фотокамера SAMSUNG NV30
10491166    10491167     10491168
3
3940
4
Цифрова відеокамера PANASONIC SDR
10491169
1
3335

Всього
     29761





Секретар ради                                   					       О. Потапський








Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від
№


Договір позички майна комунальної власності
(комп’ютерна техніка, оргтехніка, відео- та фотоапаратура)


м. Одеса						«_____ » ______________ 2017 року



	Виконавчий комітет Одеської міської ради (далі – Позичкодавець) в особі керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С., діючої на підставі Довіреності № 02.2-20/01 від 03 січня        2017 року, з однієї сторони, та управління «Корпусу оперативно-раптової дії» поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області (далі – Користувач), в особі начальника __________________________________________________________________  __________________________________________________________________, діючого на підставі Положення, з другої сторони, разом поіменовані «Сторони», уклали договір позички майна комунальної власності (комп’ютерна техніка, оргтехніка, відео- та фотоапаратура) (далі – Договір) про нижченаведене.

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до цього Договору Позичкодавець безоплатно передає, а Користувач приймає в строкове користування наступне майно комунальної власності (комп’ютерна техніка, оргтехніка, відео-  та фотоапаратура) (далі – Майно):
- копіювальний апарат Canon FС 128, інвентарний номер – 10491160, у кількості 1 шт., первісна вартість – 1367 грн;
- комп'ютер Celeron 430 (з монітором TFT  17" HQ171D, клавіатурою та мишкою), інвентарні номери – 10481110, 10481111, 10481112, 10481113, 10481114, 10481115, 10481116, 10481117, 10481118, 10481119, у кількості                 10 шт., первісна вартість – 21119 грн;  
- цифрова фотокамера SAMSUNG NV30, інвентарні номери – 10491166, 10491167, 10491168, у кількості 3 шт., первісна вартість –                       3940 грн;  
- цифрова відеокамера PANASONIC SDR, інвентарний номер – 10491169, у кількості – 1 шт., первісна вартість – 3335 грн.
1.2. Майно передається за Договором для його використання за призначенням Користувачем, визначеним законодавством України, без права використання відповідного Майна для здійснення комерційної або іншої діяльності, що не пов’язана з реалізацією передбаченою цим пунктом метою та згідно з цільовим призначенням. 
 1.3. Вартість Майна, що передається в користування за цим Договором, становить  29 761 грн. 

Строк дії Договору 

2.1. Договір укладається строком на ______, з _________ по ________. 
2.2. Якщо за 30 днів до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не заявила про його розірвання, Договір вважається продовженим на наступний рік. 
3. Передача та повернення Майна

Передача Майна в користування здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідного акта приймання-передачі. 
	Користувач вступає в строкове безоплатне користування Майном з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі Майна, але не раніше дати набрання чинності цього Договору. 
	Передача Майна Користувачу не тягне за собою виникнення в останнього прав власності на нього. Власником майна залишається територіальна громада міста Одеси в особі виконавчого комітету Одеської міської ради. 
	Після закінчення строку дії цього Договору Користувач зобов’язаний невідкладно, але у будь-якому разі не пізніше п`яти днів, повернути Майно у стані, не гіршому ніж на час його отримання, з урахуванням нормального фізичного зносу. Про повернення майна Сторони складають акт приймання-передачі (акт повернення). 
	В акті приймання-передачі (акті повернення), що складається Сторонами, відображаються технічний стан та характеристика Майна на момент його передачі та/або повернення. 

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Позичкодавець зобов'язується: 
4.1.1. Передати Майно Користувачу в комплектності та стані, що відповідає його призначенню, разом з усією техніко-експлуатаційною документацією, необхідною для належної експлуатації Майна.
4.1.2. Попередити Користувача про особливі властивості або недоліки Майна, про які йому відомо на час передачі та які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Користувача чи третіх осіб або призвести до пошкодження самого Майна.
4.1.3. Не втручатись в діяльність Користувача щодо використання Майна, за виключенням випадків, якщо таке втручання обумовлено порушенням умов цього Договору.
4.1.4. Проінформувати Користувача про відчуження Майна не пізніше 10 робочих днів з моменту такого відчуження. 
4.1.5. Після закінчення строку користування Майном прийняти його від Користувача в порядку, визначеному цим Договором.
4.2. Позичкодавець має право: 
4.2.1. Здійснювати відчуження Майна без попередньої згоди Користувача.
4.2.2. У будь-який час розірвати Договір та вимагати повернення Майна в порядку та з підстав, визначених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
4.2.3. Перевіряти технічний стан та цільове використання Майна, попередивши Користувача про проведення відповідної перевірки не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.
4.2.4. У разі неповернення Майна у строк, встановлений Договором, вимагати його примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.
4.3. Користувач зобов’язується: 
4.3.1. Користуватись Майном особисто відповідно до його цільового призначення та мети, передбачених Договором.
4.3.2. Самостійно нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану Майна. 
4.3.3. У разі припинення або розірвання Договору повернути Позичкодавцеві Майно у стані, не гіршому ніж на час передачі його в користування, з урахуванням нормального фізичного зносу.
4.4. Користувач має право:
4.4.1. Отримати в користування Майно у справному стані та у комплектності, що визначені Договором.
4.4.2. Використовувати Майно без будь-яких обмежень щодо території використання. 
Якщо Користувач за рахунок власних коштів здійснив за згодою Позичкодавця поліпшення Майна, яке неможливо відокремити від нього без заподіяння йому шкоди, Позичкодавець не зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти й таке поліпшення є власністю Позичкодавця. 
4.4.3. Вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих збитків у разі, якщо Позичкодавець не виконує обов'язку щодо передачі Майна в користування.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та умовами цього Договору. 
5.2. Розмір збитків, завданих Сторонам неналежним виконанням умов цього Договору, визначається в порядку, визначеному законодавством України. 
5.3. Користувач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою (викраденням) Майна.
5.4. Користувач не несе відповідальності за недоліки Майна, які були ним застережені при укладанні Договору чи підписанні акта приймання-передачі, або були заздалегідь відомі Користувачу та Позичкодавцю в результаті огляду Майна або перевірки його справності при укладанні Договору або при передачі Майна. 
5.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за ним. 
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов цього Договору у випадку настання форс-мажорних обставин. Про настання таких обставин Сторони повідомляють одна одну не пізніше 5-ти календарних днів з моменту їх настання. У випадку наявності спору щодо існування форс-мажорних обставин, останні мають бути підтверджені висновком компетентного органу, уповноваженого підтверджувати відповідні обставини. Відсутність повідомлення Сторони про настання зазначених у цьому пункті обставин позбавляє таку Сторону права у подальшому посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. 
5.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини, які перешкоджають виконанню цього Договору, тривають більше двох місяців, будь яка зі Сторін вправі  розірвати  Договір,  письмово попередивши про це іншу Сторону за 10 днів до бажаної дати розірвання. 

6. Зміна умов Договору. Припинення та розірвання Договору

6.1. Зміна умов Договору допускається за взаємною згодою Сторін шляхом укладанням додаткових угод, які є невід`ємними частинами цього Договору.  
6.2. Договір припиняється у разі ліквідації Користувача, а також  закінчення строку, на який його було укладено.
6.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також на вимогу однієї зі Сторін з підстав, у порядку та у строки, передбачені законодавством України. 

7. Інші умови Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.
7.2. Відносини Сторін, не врегульовані умовами цього Договору, регулюються положеннями чинного законодавства України.  
7.3. Відчуження Позичкодавцем Майна не припиняє дію Договору. До набувача Майна переходять права та обов'язки Позичкодавця.
7.4. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому в користування.
7.5. Користувач несе ризик випадкового знищення або пошкодження Майна. 
7.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 


«ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ»                                      	«КОРИСТУВАЧ»

Виконавчий комітет                                           	Управління «Корпусу оперативно-
Одеської міської ради                                      	раптової дії» поліції особливого  
                                                                                	призначення Головного управління
                                                                               	Національної поліції в Одеській області


65004, м. Одеса, пл. Думська, 1	                     	65000, м. Одеса 
р/р ________в  ГУДКСУ в Одеській обл.        	вул. 21-й км Старокиївського шосе
МФО ____________ ___________ 	   		р/р __________________________
Код ЄДРПОУ ________________               	_____________________________
тел./ф.: (048) 7227255				МФО________________________
                                                                              	Код ЄДРПОУ_________________
                                                                              	тел./ф.: (048) 7503022


Керуюча справами     			      	Начальник

О.С. Оніщенко ___________________	      	_____________________________


МП						 		МП







Секретар ради                                                                                 О. Потапський









