
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять п’ята сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 06 вересня 2017 року 
 

1.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської 
селищної ради в одномандатних округах № 15, 20, 22 

2.  Про виконання селищного бюджету  за  півріччя 2017 року 

3.  Про внесення змін до селищного бюджету на  2017  рік 

4.  Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів 
господарювання на території Власівської селищної ради  

5.  Про встановлення ставок туристичного збору на території 
Власівської селищної ради  

6.  Про встановлення ставок збору за місця паркування 
транспортних засобів на території Власівської селищної 
ради  

7.  Про встановлення ставок транспортного податку на 
території Власівської селищної ради  

8.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

9.  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку 

10.  Про затвердження експертної оцінки нерухомого майна 
об’єктів оренди комунальної власності територіальної 
громади селища Власівка 

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

12.  Про поновлення фізичній особі-підприємцю Пасічнику В.В. 
договору оренди землі від 15.06.2012 № 125 по 
вул.Молодіжна (біля житлового буд.№ 17), за адресою: смт 
Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область  

13.  Про внесення змін в преамбулу та розділ «Реквізити сторін» 
договору оренди землі від 07.06.2013 № 136 

  



 

 

 

14.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право суборенди, сервітуту (договору 
строкового земельного сервітуту строком на три місяці), 
КВКП «Водограй» для будівництва зовнішнього водопроводу 
за адресою: вул.Труда від будинку № 2 до будинку № 32 
смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, та 
встановлення КВКП «Водограй» земельного сервітуту 

15.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду ПАТ «Кіровоградобленерго» та 
надання в оренду земельних ділянок загальною площею 
0,0040 га строком на 49 років 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,1262 га 
громадянину України Герасименку Володимиру 
Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: вул.Приморська, 11, смт Власівка, 
м.Світловодськ, Кіровоградська область та передачу 
земельної ділянки безоплатно у приватну власність 

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,0579 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул.Першотравнева, 45, смт Власівка, 
м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передати 
земельну ділянку безоплатно у приватну власність 
гр.Закієву Р.М. 

18.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,0780 га 
гр.України Зозулі Людмилі Андріївні для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул.Піщана, 4, 
смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область та 
передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 
власність 

 

 

 

 

 



 

 

19.  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. 

20.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,1500 га 
громадянину України Слуцькому Василю Івановичу для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: вул.Приморська, 31, смт Власівка, м.Світловодськ, 
Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки 
безоплатно у приватну власність 

21.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,0042 га для 
будівництва індивідуального гаражу за адресою: 
вул.Лівобережна, гараж № 267, Гаражний кооператив № 1 
смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, та 
передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 
власність гр.Неведріну С.В. 

22.  Про поновлення гр.України Білоусу А.С. договору оренди 
землі від 01.07.2012 № 126 за адресою: Кіровоградська 
область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна біля 
котельні селища 

23.  Різне. 
 


