
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять шоста сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

від 31 жовтня 2017 року 

 

1.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22 

2.  Про інвентаризацію майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області. 

3.  Про встановлення ставок із сплати орендної плати за землю. 

4.  Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів за 

рахунок коштів селищного бюджету на 2017 рік в смт Власівка. 

5.  Про внесення змін до селищного бюджету на  2017  рік 

6.  Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади смт Власівка. 

7.  Про надання згоди ПАТ «УКРТАНСГАЗ» на поділ земельної ділянки. 

8.  Про розірвання договору про встановлення земельного сервітуту під 

тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності 

від 20.03.2015 № 10 по вул.Молодіжна біля житлового будинку № 17 в 

смт Власівка. 

9.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загальною площею 0,1200 га для передачі в оренду гр.України 

Савченко О.І. для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: вул.Приморська, 30, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області та надання земельної ділянки в оренду.  

10.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0959 га гр.України Близнюк Ларисі 

Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Березова, 18, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, та передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність. 

 
  



 

 

 

 

11.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1010 га громадянину України Зайцеву 

Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: вул.Центральна, 1, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність. 

12.  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 

безоплатно у приватну власність гр.Лісовому С.М. 

13.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0897 га громадянці України Хейлик 

Надії Борисівні для будівництва обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Березова, 11, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, та передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність. 

14.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянину 

України Лебедєву Андрію Сергійовичу для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель, що перебувають у комунальній 

власності землі запасу Власівської селищної ради за адресою: 

вул.Зелена, 90, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська обл., та 

надання земельної ділянки у приватну власність. 

15.  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. 

16.  Про надання дозволу ПАТ «Полтаваобленерго» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування ПЛ-0,4кВ (3 опори типу СВ-105-5- 2 

шт, СВ-95-2 – 1 шт.) за адресою: вул.Ентузіастів біля будинку № 17, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

17.  Про підписання АКТУ прийомки-передачі межових знаків на 

зберігання від 27.05.2016 року. 

18.  Різне. 

 


