
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять перша сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 31 березня 2017 року 
 

1.  Про звіт про виконання селищного бюджету за 2016 рік. 

2.  Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік 

3.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу Власівської селищної 

ради на баланс комунального підприємства „Благоустрій”. 

4.  Про відстрочення проміжних виборів депутата Власівської селищної 

ради в одномандатному виборчому окрузі № 15 та в одномандатному 

виборчому окрузі № 20. 

5.  Про відстрочення проміжних виборів депутата Власівської селищної 

ради в одномандатному виборчому окрузі № 22. 

6.  Про внесення зміни в рішення селищної ради від 18.01.2011 року № 33 

«Про порядок нарахування плати за землю на території Власівської 

селищної ради». 

7.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 22.04.2016 

№ 97 «Про заборону поховання іногородніх громадян на цвинтарі 

смт Власівка». 

8.  Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 13.12.2016 

№ 209 «Про затвердження плану з підготовки регуляторних актів на 

2017 рік». 

9.  Про продовження діяльності змішаного продовольчо-речового 

тимчасового комунального ринку в смт Власівка. 

10.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в оренду строком на п’ять років загальною площею 

5,1857 га на підставі рішення сесії Власівської селищної ради від 

27.01.2017 № 270 ПП «Віктор і К» для будівництва та обслуговування 

масло-екстракційного заводу по переробці сої за адресою: 

вул.Молодіжна, 63-в, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, та надання ПП «Віктор і К» в оренду земельної ділянки 

площею 5,1857 га. 

 



 

11.  Про припинення договору оренди землі від 20.03.2015 № 148 з ФОП 

Ліщиною Ю. А. по вул.Східна, 6, в смт Власівка 

12.  Про припинення договору про встановлення земельного сервітуту від 

17.06.2011 № 2 з ФОП Ліщиною Ю.А., по вул.Східна, 6, в смт Власівка. 

13.  Про встановлення строкового земельного сервітуту в інтересах  

фізичної особи-підприємця Ліщини Л.В. строком на 15 років на 

земельну ділянку площею 0,0035 га за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, біля буд.№ 6. 

14.  Про встановлення строкового земельного сервітуту в інтересах 

фізичної особи-підприємця Ліщини Л.В. строком на 15 років на 

земельну ділянку площею 0,00204 га за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, біля буд.№ 6. 

15.  Про надання згоди КВКП «Водограй» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), на яку поширюється право сервітуту для 

будівництва зовнішньої водопровідної мережі по вулиці Чумацька в 

смт Власівка. 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою:вул.Зелена, № 82, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та надання земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність гр.України Горбику Ігорю Петровичу. 

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га гр.України Бондарчук Л.М., 

Ломакіній Л.О. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Шевченка, 57, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область, та передачу земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність. 

18.  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.Приморська, 45, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність. 

19.  Про надання дозволу гр.України Мотайло С.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу за адресою: 

біля житлового будинку № 3 по вул.Молодіжна, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 



 

20.  Про обрання секретаря Власівської селищної ради. 

21.  Про умови оплати праці секретаря Власівської селищної ради. 

22.  Депутатські запити. 

23.  Різне. 

 


