
ДОГОВІР
між засновником та Комунальною установою «Редакція Вовчанського 

районного радіомовлення» на виготовлення та розповсюдження програм 
районного радіомовлення і висвітлення в них діяльності 
органів місцевого самоврядування та державної влади

м. Вовчанськ 2015 року

Комунальна установа «Редакція Вовчанського районного радіомовлення», яка 
надалі іменується Виконавець, в особі редактора Бондаренко Олени Михайлівни, 
з однієї сторони, та засновник установи Вовчанська районна рада, яка іменуються 
надалі Замовник, в особі голови районної ради Степанця Анатолія Вікторовича, які 
дііоть на підставі Конституції України, Законів України "Про інформацію", "Про 
телебачення і радіомовлення", "Про рекламу", "Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів", з одного боку та керуючись Законами України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", керуючись Бюджетним кодексом України та 
іншими законодавчими актами України, уклали цей Договір про наведене нижче;

1. Предмет угоди
° 1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги Замовнику із виготовлення 

та озвучення передач, заснованою ним Редакцією Вовчанського районного 
радіомовлення, яка діє згідно ліцензії ПР-№1692 виданої Національно Радою 
з питань телебачення і радіомовлення 01 листопада 2012 року (далі - Редакція) для 
забезпечення населення територіальних громад Вовчанського району у повній та 
неупереджеиій інформації щодо суспільио-політичного життя та висвітлення 
діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої влади району, органів 
державної влади та релігійних громад за поі одженням із засновником, а Замовник - 
передбачити у місцевих бюджетах видатки для проведення такої робоїи, починаючи 
з 2015 року.

2. Обов'язки та права сторін 
\  2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Забезпечувати випуск передач районного радіомовлеиия двічі на 
тиждень загальним обсягом ЗО хвилин, реалізуючи при цьому його програмні 
принцигш.

2.1.2 Відводити до 50 відсотків часу мовлення для висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

2.1.3. Надавати ^платні послуги населеииЕО, підприємствам та установам, 
юридичним і фізичним особам з використанням ефірного часу для отримання 
додаткових доходів Редакції.

2.2. Права Виконавця:
2.2.1. Одержувати (виробляти) необхідну для Редакції культурну, 

соцігиіьно-економічну, політичну чи будь-яку іншу інформацію, що не становить 
державної та комерційної таємниці, в тому числі з використанням технічних засобів.

2.2.2. Самостійно формуваги розцінки на платні послуги.
2.2.3. У разі порушення сторонами умов гщого договору, зокрема, фінансових, 

згода досягається шляхом переговорів сторін цього договору.



/

2.3. Обов'язки Замовника:
2.3.1. Оплачувати послуги Виконавця рівиомірио протягом строку дії 

договору, не допускаючи заборгованості по виплаті заробітної плати.
2.3.2. Своєчасно заключати угоди з територіальними громадами району на 

передачу трансфертів для утримання Редакції.
2.4. Права Замовника:
2.4.1. Озвучувати особливо важливі документи, включаючи власні рішення, у 

повному обсязі, якщо вони разом з іншими матеріалами про діяльність органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування займають не більше .50 
відсотків загального часу мовлення однієї передачі. Обмеження діють з метою 
максимального використання часу мовлення для трансляції матеріалів 
громадського, соціального та культурного житгя територіальних громад району.

2.4.3. Замовляти додаткові випуски передач, вихід яких обумовлений 
терміновою необхідністю .

3. Порядок розрахунків
3.1. Виконавець акумулює на своїх рахунках кошти, одержані від Замовника і 

платних послуг, та самостійно використовує їх для забезпечення необхідних 
поточних видатків, підготовку і випуск передач.

3.2. Прибуток, отриманий Виконавцем, після сплаги всіх обов'язкових 
видатків і платежів до державних фондів залишається в його розпорядженні за 
використовує'гься на розвиток підприємства і зміцнення його магеріально-технічної 
бази за погодженням із Замовником.

4. Відповідальність сторін
4.1. За порушення чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором 

сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
4.2. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо порушення 

його умов є результатом форс-мажорних обставин.
4.3. Про неможливість виконання умов даного договору та необхідність змін 

до нього сторони повідомляють одна одну не пізніше, ніж за місяць.
4.4. Усі витрати, пов'язані з достроковим розірванням договору, включаючи 

повернення коштів передплатникам, проводяться за рахунок сторони, з вини якої 
розірвано договір.

5. Юридичні адреси сторін.


