
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(дев'ята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  квітня  2016 року                                                                        № 95 
 

Про звернення до Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України, 

голови Комітету Верховної Ради 

України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування щодо 

повернення смт Власівка до складу 

Полтавської області, надання права 

на об’єднання територіальної 

громади смт Власівка з 

територіальними громадами 

населених пунктів Полтавської 

області або надання права на 

утворення самостійної Власівської 

територіальної громади 

 
Розглянувши лист депутатів сьомого скликання Власівської селищної ради, 

відповідно до ст.25, пункту 13 ст. 26, частини 8 ст. 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України “Про статус депутатів місцевих рад», 

Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б., голови Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

Власенка С.В. щодо повернення смт Власівка до складу Полтавської області, надання 

права на об’єднання територіальної громади смт Власівка з територіальними 

громадами населених пунктів Полтавської області або надання права на утворення 

самостійної спроможної Власівської територіальної громади (текст звернення 

додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Власівської селищної ради з питань законності, правопорядку, депутатської 

діяльності, гласності, захисту прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко  



 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 
 

вул. Першотравнева, 59, смтВласівка, м. Світловодськ, Кіровоградська область, 27552 

Тел./факс (05236) 5-24-54; 5-34-71;  E-mail: rada-vlasovka@at.ua; 

Web: www.rada-vlasovka.at.ua;  Код ЄДРПОУ 04366465 

 
__________________ № ________________ На № _____________ від _________________ 

 

                                                                            

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань державного     

будівництва, регіональної політики та  

місцевого самоврядування 

Власенку С.В. 

 

 Звертаємось до Вас з проблемою щодо реалізації Закону України “Про  

добровільне об'єднання територіальних громад”. 

 Селище міського типу Власівка Кіровоградської області знаходиться на 

лівому березі р.Дніпро за 130 км від обласного центру – м.Кіровоград, за 120 км 

до міста Полтава, за 15 км від м.Світловодськ, за 15 км від залізничної станції 

м.Кременчук. Чисельність населення смт. Власівка станом на 01.01.2015 р.  

складає 7,79 тис.чол. Економічний потенціал селища визначає промисловість. 

На території розташовані філія Кременчуцька ГЕС ПАТ «Укргідроенерго», 

ТДВ «Об′єднання Дніпроенергобудпром», (збірні залізобетонні конструкції, 

металоформи), завод швидкомонтованих споруд, Світловодське 

кар’єроуправління, ПП «Віктор і К», комунальні підприємства селища. Досить 

розвинута мережа установ соціально - культурного обслуговування. В селищі 

функціонує загальноосвітній навчальний середній заклад, в якому навчаються 

орієнтовно 845 учнів, дошкільний заклад на 320 місць, музична школа, 

бібліотека, поліклініка, в селищі знаходиться Власівський пансіонат для 

ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням. Селище є самодостатнє. 

Територія селища складає 2275,16 га. Та, нажаль, селище міського типу 

Власівка має незручне географічне розташування, є єдиним населеним пунктом  

Кіровоградської області, що межує з Кременчуцьким районом  Полтавської 

області, таке розташування унеможливлює процес об'єднання селища з іншими 

населеними пунктами Кіровоградської області на добровільній основі. 



 

Так, географічно смт. Власівка межує із с.Павлівка Кіровоградської 

області, межі проходять по водній гладі Кременчуцького водосховища та 

р.Дніпро  і не межує із територією м.Світловодськ. Перехід (міст) через 

р.Дніпро знаходиться на території Павлівської сільської ради, але не веде в 

населений пункт с.Павлівка. Враховуючи той факт, що смт Власівка 

знаходиться на Лівобережжі, а всі інші населені пункти на Правобережжі, то 

дістатись до с.Павлівка та інших населених пунктів можливо лише через 

територію м.Світловодськ. Наше селище знаходиться у глухому куті 

Кіровоградської області та не може в повній мірі скористатись законодавством 

про добровільне об'єднання громад. 

 Вважаємо, що радянська система територіального устрою вже віджила 

себе та не враховує сучасні географічні, економічні, соціальні, історичні, 

культурні, природні чинники, що можуть впливати на соціально-економічний 

розвиток відповідної території чи територіальної громади. Селище міського 

типу Власівка є одним із показових прикладів, що свідчить про неефективність 

існуючого адміністративно-територіального устрою України, який заважає 

процесу добровільного об'єднання територіальних громад. 

 Тому, щоб виконати вимоги Закону України “Про добровільне об'єднання 

територіальних громад” територіальна громада смт Власівка має беззаперечно 

об'єднуватись із громадою м. Світловодська, яка є дотаційною, тому об'єднання 

з цією громадою не покращить забезпеченість життєдіяльності  громади селища 

Власівка, а навпаки приведе до занепаду. Виходячи із описаної ситуації 

основний принцип добровільності  об'єднання територіальних громад фактично 

не діє і нівелюється особливостями географічного розташування смт. Власівка.  

 Раніше смт. Власівка  входило до складу Полтавської області і це було 

зручно та логічно. Але Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

1 квітня 1963 року селище міського типу Власівка Полтавської області було 

передано до складу Кіровоградської області з підпорядкуванням Кремгесівській 

(Світловодській) міській раді депутатів трудящих. В 1973 році по 

розпорядженню № 82-р смт Власівка включене до складу Світловодської 

міської ради, хоча з м. Світловодськом взагалі не межує. 

 Це необдумане рішення обласних та державних чиновників України 

радянського періоду й досі викликає подив та нерозуміння мешканців селища. 

Територіальна громада селища Власівка вбачає свою географічну, історичну, 

економічну, культурну близькість саме з Кременчуцьким районом Полтавської 

області та м.Кременчук. Зокрема, це близькість багатьох сіл Кременчуцького 

району до смт. Власівка (наприклад:  до с.Михайленки – 2 км, до с.Недогарки – 

5 км., с.Кіндрівка – 2 км., с.Ялинці – 8 км); це більш розвинена мережа 

автомобільних доріг.  Як бачимо, на відміну від м. Світловодська, з яким наше 

селище навіть не межує, багато сіл Кременчуцького району знаходяться у 

безпосередній близькості до смт. Власівка. Всі вказані факти та обставини 

забезпечать створення самодостатньої, спроможної територіальної громади, 

подальше її становлення та розвиток, буде забезпечено доступність публічних 

послуг для мешканців.  

  



 

Враховуючи викладене просимо: 

розглянути питання про повернення смт. Власівка до складу Полтавської 

області;  

ініціювати внесення змін до Закону України “Про  добровільне 

об'єднання територіальних громад” для надання права об’єднання 

територіальним громадам,  

що знаходяться в різних областях, але межують між собою; 

надати право на об’єднання територіальної громади смт. Власівка з 

територіальними громадами населених пунктів Полтавської області або як 

виняток надати право утворити самостійну Власівську територіальну громаду. 

Просимо Вас всебічно розглянути дане питання в інтересах розвитку 

Власівської територіальної громади, направити комісію для його всебічного 

вивчення, так як всі рішення повинні прийматися виключно в інтересах 

розвитку конкретної території і на благо її жителів.  

 

Додатки: 

1. Архівна копія указу президії Верховної Ради Української РСР, 

2. Розпорядження Кіровоградської обласної ради № 82-р., 

3. Схема смт Власівка, 

4. Карта смт Власівка, 

5. Викопіювання з топографічної карти м1:5000, 

6. Викопіювання з топографічної карти м1:100000 

 

З повагою, 

Селищний голова смт Власівка           Бабаченко А.Г. 

депутати Власівської селищної ради    

 


