
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять сьома сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

від 22 грудня 2017 року 

 

1.  Про План роботи Власівської селищної ради на 2018 рік. 

2.  Про затвердження плану з підготовки регуляторних актів на 2018 рік. 

3.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

4.  Про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету і 

апарату Власівської селищної ради. 

5.  Про внесення змін до Селищної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих 

військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих 

на 2016-2018 роки, затверджену рішенням сесії від 22.12.2015 № 38. 

6.  Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року 

7.  Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік 

8.  Про селищний бюджет на  2018  рік. 

9.  Про затвердження Програми оснащення будівель смт Власівка вузлами 

комерційного обліку теплової енергії на 2017-2018 рік. 

10.  Про надання дозволу ГО «Світловодська спілка воїнів АТО» на 

встановлення пам'ятника Воїнам, загиблим за Україну, в тому числі 

учасникам війни на Сході України на території смт Власівка. 

11.  Про внесення в підпункт 3.5 пункту 3 Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Власівської селищної ради. 

12.  Про погодження ДП «Світловодський лісгосп» виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої 

передачі в постійне користування в межах населеного пункту смт 

Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

13.  Про поновлення договору про встановлення земельного сервітуту від 

15.09.2014 № 5 на земельну ділянку площею 0,0216 га між виробничою 

площадкою ТОВ «Гідросенд» та цехом дезодорації олії ПП «Віктор і 

К» за адресою: вул. Молодіжна в районі ТОВ «Гідросенд», смт 

Власівка м. Світловодськ, Кіровоградська обл. 
 



 

 

 

 

14.  Про поновлення договору про встановлення земельного сервітуту від 

15.09.2014 № 6 на земельну ділянку площею 0,0090 га між виробничою 

площадкою ТОВ «Гідросенд» та цехом дезодорації олії ПП «Віктор і 

К» за адресою: вул.Молодіжна в районі цеху дезодорації олії «ПП 

Віктор і К», смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська обл. 

15.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 31.10.2017 

№ 371 «Про підписання АКТУ прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання від 27.05.2016 року» 

16.  Про внесення змін в пп.2.1 п.2 договору про встановлення особистого 

строкового сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження 

підприємницької діяльності від 23.09.2013 № 20. 

17.  Про поновлення фізичній особі-підриємцю Рожанській Л.О. договору 

оренди землі від 25.03.2008 № 81/040938300038 за адресою: 

вул.Молодіжна, біля житлового будинку № 16, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

18.  Про розірвання договору про встановлення особистого строкового 

сервітуту під тимчасовою спорудою для провадження 

підприємницької діяльності від 23.09.2013 № 21 з Кириченком  Ю.М. 

по вул.Молодіжна в районі житлового будинку № 2, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

19.  Про встановлення строкового земельного сервітуту в інтересах 

фізичної особи-підприємця Кириченко Ірини Андріївни строком на 15 

років на земельну ділянку площею 0,0026 га для обслуговування 

торговельного кіоску за адресою: вул.Молодіжна в районі житлового 

будинку № 2, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області. 

20.  Про розірвання договору оренди землі від 17.06.2013 № 136 з 

гр.України Шулікою І.В. за адресою: Кіровоградська обл., 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 89-а. 

21.  Про надання в оренду гр. України Савченко О.І. строком на 5 років 

земельну ділянку площею 0,0200 га для обслуговування магазину 

продовольчих товарів з аптечним пунктом за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 89-а. 

22.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для подальшого продажу права оренди на 5 (п’ять) років на 

земельних торгах Виконавчому комітету Власівської селищної ради 

для будівництва та обслуговування прибудови до магазину «Господар» 

за рахунок земель запасу Власівської селищної ради по 

вул.Молодіжна, 15-б, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської 

області та визначення стартової ціни продажу на аукціоні права оренди 

земельної ділянки. 
 

  



 

 

23.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0015 га на підставі рішення сесії 

Власівської селищної ради від 06 вересня 2017 № 348 ФОП 

Пасічнику В.В. в оренду за адресою: вул.Молодіжна, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та внесення змін в рішення 

сесії селищної ради від 06.09.2017 № 348. 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянці України 

Рощині Т.М. для будівництва індивідуального гаражу за рахунок 

земель, що перебувають у комунальній власності землі запасу 

Власівської селищної ради за адресою: вул.Східна, гараж № 15-г, смт 

Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської області, та надання 

земельної у приватну власність. 

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Труда, 2, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передати земельну ділянку 

в оренду гр.Лісовому С.М.. 

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0792 га громадянці України 

Большаковій Т.Я. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Першотравнева, 45-а, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність. 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га гр. України Коваленку О.В. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Зелена, 77, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність. 

28.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України 

Король А.В. для ведення індивідуального садівництва за адресою: 

вул.Володимира Івасюка, 3, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області, та безоплатну передачу земельної ділянки у 

приватну власність. 

29.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. України Перерві З.Т. за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Піщана, 12. 



 

 

30.  Про надання дозволу гр.України Главінській Н.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у приватну власність для ведення садівництва в СТ 

«Мічурінець». 

31.  Про надання дозволу гр.України Курбатову Г.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення городництва в районі СТ «Сегмент», смт 

Власівка, м.Світоводськ, Кіровоградська область. 

32.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

гр.України Малині Р.Є. за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світлоаодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 148. 

33.  Про передачу проектно-кошторисної документації „Будівництво 

зовнішніх водопровідних мереж централізованого водопостачання 

вулиць: Труда від буд.№ 2 до буд.№ 32, Першотравнева від буд.№ 3 до 

буд.№ 57, Незалежності, Березова, Чумацька в селищі Власівка м. 

Світловодськ Кіровоградської області. Коригування» з балансу 

Власівської селищної ради на баланс комунального водопровідно-

каналізаційного підприємства «Водограй». 

34.  Про затвердження титулу об'єкта будівництва у 2017 році. 

35.  Про надання згоди на розроблення ПП «Віктор і К» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

(договору строкового земельного сервітуту) строком на 25 років для 

обслуговування автомобільного майданчику за адресою: 

вул.Шевченка, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

36.  Про надання згоди на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на 

яку поширюється право суборенди, сервітуту (договору строкового 

земельного сервітуту) строком на 25 років для обслуговування 

автомобільного майданчику за адресою: вул.Молодіжна, 65, смт 

Власівка м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

37.  Про створення Тимчасової контрольної комісії Власівської селищної 

ради з питань діяльності Власівської місцевої пожежної команди за 

2015-2017 роки. 

38.  Різне. 

 


