
КОПІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 

 



КОПІЯ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

№ 40/2017 та надання дозволу на  видалення дерев. 

2. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 41/2017 та надання дозволу на видалення дерев 

3. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

№ 42/2017 та надання дозволу на видалення дерев та проведення 

санітарної обрізки дерев 

4. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 43/2017 та надання дозволу на видалення дерев  

5. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

№ 44/2017 та надання дозволу на видалення дерев та проведення  

санітарної обрізки дерев  

6. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 45/2017 та надання дозволу на проведення санітарної обрізки дерев 

7. Про затвердження Акту обстеження  зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 46/2017 та надання дозволу на видалення дерев  

8. Про надання дозволу на реєстрацію  місця проживання громадян 

України 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі 

– підприємцю  Оксененку Д.О. в районі ТОВ «Гідросенд» по вул. 

Молодіжна, смт Власівка , м. Світловодськ, Кіровоградська область   

10. Про надання дозволу на розміщення  зовнішньої реклами фізичній особі 

–  підприємцю Оксененку Д.О. в районі житлового будинку № 1-а по 

вулиці Молодіжна, смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська 

область   

11. Про затвердження тарифу на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової  території для житлового будинку № 5, вул. Східна,  смт 

Власівка, м. Світловодськ,  Кіровоградська область 

12. Про затвердження тарифу на послуги з утримання будинку та 

прибудинкової  території для житлового будинку № 4 , вул. Висоцького,  

смт Власівка,  м. Світловодськ, Кіровоградська область 

          

13. 

Про надання щомісячної  грошової допомоги мобілізованим для участі в 

АТО, учасникам АТО, пораненим та тим, що отримали захворювання, 

сім’ї  загиблого учасника АТО  

14. Про виділення коштів на матеріальну допомогу мешканцям селища 

15. Про виділення коштів на матеріальну допомогу мешканцю селища 

16. Про виготовлення плит та вшанування пам'яті загиблих учасників 

Другої світової війни  1939-1945 рр. та ліквідаторів аварії на ЧАЕС   

17. Про погодження  проведення масових заходів 12-13.08.2017 р. 

18. Про надання приміщення для безкоштовного прийому мешканців 

селища  лікарем - офтальмологом 

19. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Коваленко Наталії Анатоліївни 

20. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Болдирєвої Олесі Олександрівни 



КОПІЯ 

21. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Омельян Анни Сергіївни 

22. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Скриль Вікторії Петрівни 

23. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Трубаченко  Марії Василівни 

24. Про  притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Ващенкова Василя Івановича 

25. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Мельника Валерія Сергійович 

26. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Бондаря Віктора  Івановича 

27. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Донець  Володимира  Івановича 

28. Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Вихрист Віктора Вікторовича 

29. Про  притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Михайленка Артема Олеговича 

30 Про притягнення до адміністративної відповідальності  за ч.1 ст. 197 

КУпАП Коваленка Дмитра  Валерійовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 131 

Про надання дозволу на реєстрацію  

місця проживання громадян України 

 

 Розглянувши заяву квартиронаймача гр.Смірнової І.Є. від 08.06,2017  

№ 233, стосовно реєстрації її онучки Сторчевої Альони Сергіївни (31.01.2017 

року народження), довідку про склад сім’ї від 07.06.2017 № 3282, заяву члена 

сім’ї наймача Сторчевого С.В. від 08.06.2017 №234, враховуючи те, що 

двокімнатна квартира № 31 в житловому будинку № 43 по вулиці Молодіжна 

знаходиться у комунальній власності територіальної громади смт Власівка та 

керуючись ст.6, ст.11 Закону України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні", ст.29 Цивільного кодексу України, ст.16, 

ст.65 Житлового кодексу Української РСР, Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

Надати дозвіл квартиронаймачу гр.Смірновій Ірині Євгеніївні 

зареєструвати її онучку Сторчеву Альону Сергіївну 31.01.2017 року 

народження в квартирі № 31 житлового будинку № 43 по вулиці Молодіжна, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 138 

 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

№ 40/2017 та надання дозволу на  

видалення дерев. 

 

Розглянувши заяву гр.Корчика В.М. від 05.07.2017 № 249, АКТ 

обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 40/2017, згідно Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил 

охорони і утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України 

від 04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 40/2017 в лісовій зоні в районі вул.Соснова в смт Власівка.  

2. Дозволити гр.Корчику Вячеславу Миколайовичу видалити дерева в 

кількості 31 шт. в лісовій зоні в районі вул.Соснова згідно Акту обстеження 

зелених насаджень від 18.07.2017 № 40/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати заявника: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев, привести в 

належний стан; 

 висадити 10 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 139 

 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 41/2017 та надання дозволу на 

видалення дерев 

 

Розглянувши заяву керівника клубу «Перевал» від 26.06.2017 № 247, АКТ 

обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 41/2017, згідно Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил 

охорони і утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України 

від 04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 41/2017 в лісовій зоні в районі вул.Східна, 5 в смт Власівка.  

2. Дозволити Власівському спортивному клубу «Перевал» видалити 

дерева в кількості 30 шт. в лісовій зоні в районі вул.Східна, 5 згідно Акту 

обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 41/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати заявника: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев, привести в 

належний стан; 

 висадити 10 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 140 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 42/2017 та надання дозволу на 

видалення дерев та проведення 

санітарної обрізки дерев 

 

Розглянувши заяву гр.Гіглан В.В. від 08.06.2017 № 231, АКТ обстеження 

зелених насаджень від 18.07.2017 № 42/2017, згідно Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил охорони і 

утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України від 

04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  
 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 42/2017 в гаражному кооперативі «Навігатор» по вул.Східна в смт Власівка.  

2. Дозволити гр.Гіглан Валерії Віталіївні видалити дерева в кількості 

8 шт. біля гаражів та провести санітарну обрізку дерева (осокір), що росте біля 

дороги на території гаражного кооперативу «Навігатор» згідно акту обстеження 

зелених насаджень від 18.07.2017 № 42/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати заявника: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев, привести в 

належний стан; 

 висадити 5 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 141 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 43/2017 та надання дозволу на 

видалення дерев  
 

Розглянувши заяву голови гаражного кооперативу «Навігатор» Литуса 

М.В. від 23.05.2017 № 211, АКТ обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 43/2017, згідно Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року за №1045, Правил охорони і утримання зелених насаджень в 

містах і населених пунктах України від 04.10.2006 року № 105 та Правил 

благоустрою територій селища Власівка, затверджених рішенням сесії 

селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, виконавчий комітет Власівської 

селищної ради  
 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 43/2017 в гаражному кооперативі «Навігатор» по вул.Східна в смт Власівка.  

2. Дозволити гаражному кооперативу «Навігатор» видалити дерева в 

кількості 17 шт. біля гаражів в першому ряду та в охоронній зоні уздовж лінії 

електропередачі 0,4 кВ на території гаражного кооперативу «Навігатор» згідно 

Акту обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 43/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати голову кооперативу ГК «Навігатор»: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев, привести в 

належний стан; 

 висадити 8 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20  липня   2017 року                                                                     № 142 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 44/2017 та надання дозволу на 

видалення дерев та проведення  

санітарної обрізки дерев  
 

Розглянувши клопотання директора загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 8 Омельченко С.М. від 11.05.2017 № 190, АКТ обстеження 

зелених насаджень від 18.07.2017 № 44/2017, згідно Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил охорони і 

утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України від 

04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  
 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 44/2017 на території загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 та за її 

територією по периметру бетонної огорожі  по вул.Труда, 86 в смт Власівка.  

2. Дозволити дирекції загальноосвітньої I-III ступенів № 8 видалити на 

території школи та за її територією по периметру бетонної огорожі дерева в 

кількості 11 шт. та провести санітарну обрізку дерев з метою формування їх 

крон згідно Акту обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 44/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати директора школи: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев, привести в 

належний стан; 

 висадити 5 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 143 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 45/2017 та надання дозволу на 

Проведення санітарної обрізки дерев 

 

Розглянувши заяву гр.Кириченка Ю.М. від 29.05.2017 № 218, АКТ 

обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 45/2017, згідно Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил 

охорони і утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України 

від 04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 45/2017 по вул.Молодіжна в районі житлового будинку № 17 та біля МАФ 

гр.Кириченка Ю.М. в смт Власівка.  

2. Дозволити гр.Кириченку Юрію Миколайовичу провести санітарну 

обрізку дерева (тополі) по вул.Молодіжна в районі житлового будинку № 17 та 

біля МАФ згідно акту обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 45/2017.

 3. Видалені гілки дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати заявника: 

      територію, на якій буде проведена обрізка дерева привести в належний 

стан. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 144 

Про затвердження Акту обстеження  

зелених насаджень від 18.07.2017  

 № 46/2017 та надання дозволу на 

видалення дерев  

 

Розглянувши заяву ФОП Рощина Т.М. від 03.06.2017 № 224, АКТ 

обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 42/2017, згідно Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за № 1045, Правил 

охорони і утримання зелених насаджень в містах і населених пунктах України 

від 04.10.2006 року № 105 та Правил благоустрою територій селища Власівка, 

затверджених рішенням сесії селищної ради від 24.12.2010 року за № 23, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 

№ 46/2017 на території цвинтаря селища Власівка.  

2. Дозволити фізичній особі-підприємцю Рощина Тамарі Михайлівні 

видалити дерева в кількості 10 шт., що ростуть біля пам'ятників та огорожі 

могил згідно акту обстеження зелених насаджень від 18.07.2017 № 46/2017.  

 3. Видалені дерева використати для власних потреб. 

 4. Зобов'язати заявника: 

      територію, на якій буде проведено спилювання дерев привести в 

належний стан; 

 висадити 5 дерев в місцях вказаних виконкомом Власівської селищної 

ради. 

 5. При невиконанні п.4 дане рішення втрачає чинність. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М.   

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 136 

Про надання дозволу на розміщення  

зовнішньої реклами фізичній особі–  

підприємцю Оксененку Д.О. в районі 

ТОВ «Гідросенд» по вул.Молодіжна, 

смт Власівка , м.Світловодськ, 

Кіровоградська область   
 

Розглянувши заяву ФОП Оксененка Д.О. 03.04.20117 № 164 з метою  

розміщення двостороннього рекламного щита в районі ТОВ «Гідросенд» по 

вул.Молодіжна, смт Власівка, м.Світловодськ Кіровоградська область, робочий 

проект «Розміщення двостороннього рекламного щита по вул.Молодіжна в смт 

Власівка», погодження схеми розміщення рекламного щита підприємствами, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29. 12. 2003 

року "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" та 

рішення Власівської селищної ради  від 29.11.2007 року за № 320 "Про порядок 

розміщення засобів зовнішньої реклами в смт Власівка", керуючись 

підпунктом 13 пункту а) статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної ради  
 

ВИРІШУЄ: 

 1. Надати фізичній особі–підприємцю Оксененку Дмитру Олексійовичу 

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, встановлення двостороннього 

рекламного щита розміром 3 м х 6 м, на фундаментній плиті строком на 5 (п’ять 

років) в районі ТОВ «Гідросенд» по вулиці Молодіжна, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградська область.   

2.Зобов'язати фізичну особу підприємця Оксененка Д.О. : 

 2.1. Установку та монтаж рекламного носія виконати після надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з затвердженими зразками та 

необхідними додатками. 

 2.2. В п’ятиденний  строк  після розміщення рекламного засобу надати до 

селищної ради фотокартку двостороннього рекламного щита (розміром не 

менш як 6см х 9см).  

 3. У разі не встановлення рекламного засобу на протязі 6 місяців дозвіл на 

розташування рекламного засобу буде скасовано. 

4. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 



КОПІЯ 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника земельно-

комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 137 

Про надання дозволу на розміщення  

зовнішньої реклами фізичній особі–  

підприємцю Оксененку Д.О. в районі 

житлового будинку № 1-а по вулиці 

Молодіжна, смт Власівка , м.Світловодськ, 

Кіровоградська область   
 

Розглянувши заяву ФОП Оксененка Д.О. 03.04.20117 № 163 з метою 

розміщення двостороннього рекламного щита в районі житлового будинку  

№ 1-а по вул.Молодіжна, смт Власівка, м.Світловодськ Кіровоградська область, 

робочий проект «Розміщення двостороннього рекламного щита по 

вул.Молодіжна в смт Власівка», погодження схеми розміщення рекламного 

щита підприємствами, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 2067 від 29.12.2003 року "Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами" та рішення Власівської селищної ради  від 29.11.2007 року 

за № 320 "Про порядок розміщення засобів зовнішньої реклами в смт Власівка", 

керуючись підпунктом 13 пункту а) статті 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

 1. Надати фізичній особі–підприємцю Оксененку Дмитру Олексійовичу 

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, встановлення двостороннього 

рекламного щита розміром 3 м х 6 м, на фундаментній плиті строком на 5 (п’ять 

років) в районі житлового будинку № 1-а по вулиці Молодіжна, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградська область.   

2. Зобов'язати фізичну особу підприємця Оксененка Д.О. : 

 2.1. Установку та монтаж рекламного носія виконати після надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з затвердженими зразками та 

необхідними додатками. 

 2.2. В п’ятиденний строк після розміщення рекламного засобу надати до 

селищної ради фотокартку двостороннього рекламного щита (розміром не 

менш як 6 см х 9 см).  

 3. У разі не встановлення рекламного засобу на протязі 6 місяців дозвіл на 

розташування рекламного засобу буде скасовано. 

 



КОПІЯ 

 

4. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника земельно-

комунального відділу селищної ради Жарікову Л.М. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 129 

Про затвердження тарифу на послуги 

з утримання будинку та прибудинкової  

території для житлового будинку № 5, 

вул.Східна, смт Власівка, м.Світловодськ,  

Кіровоградська область 

 

Розглянувши лист директора КП «Власівські мережі» від 01.06.2017  

№ 219 щодо зміни тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій з урахуванням розрахунків вартості технічного обслуговування 

ліфтів по вул.Східна, 5, наданих ПП «Олександріяліфт», додатки до тарифу на 

послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та економічно 

обґрунтовані тарифі на житловий будинок по вул.Східна, 5 з урахуванням 

технічного обслуговування ліфтів ПП «Олександріяліфт», відповідно до 

підпункту 2 пункту «а» статті 28, частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7 та 31 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку формування 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, 

виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити економічно обґрунтований тариф у розмірі 3,11 грн./м
2 

 (у 

т.ч. технічне обслуговування ліфтів), загальної площі квартири (без урахування 

затрат на послугу з вивезення та утилізації твердих побутових відходів) на 

послуги з утримання будинку та прибудинкової території мешканцям 

житлового будинку 2 - 9 поверхів за адресою: будинок № 5, вул.Східна, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, п.2 рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 16.12.2016 № 253.  

3. Комунальному підприємству «Власівські мережі» оприлюднити дане 

рішення в газеті «Світловодськ вечірній» та на веб-сайті Власівської селищної 

ради. 

 



КОПІЯ 

 

4. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій запровадити через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення в 

засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 130 

Про затвердження тарифу на послуги 

з утримання будинку та прибудинкової  

території для житлового будинку № 4 , 

вул.Висоцького, смт Власівка,  

м.Світловодськ, Кіровоградська область 

 

Розглянувши лист директора КП «Власівські мережі» від 01.06.2017 

№ 219 щодо зміни тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій з урахуванням розрахунків вартості технічного обслуговування 

ліфтів по вул.Висоцького, 4, наданих ПП «Олександріяліфт», додатки до 

тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та 

економічно обґрунтований тариф на житловий будинок по вул.Висоцького, 4, 

відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, частини 1 статті 52,частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 7 та 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про  забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку 

формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869, виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити економічно обґрунтований тариф у розмірі 3,18 грн./м
2 

(у 

т.ч. технічне обслуговування ліфтів), загальної площі квартири (без урахування 

затрат на послугу з вивезення та утилізації твердих побутових відходів) на 

послуги з утримання будинку та прибудинкової території мешканцям 

житлового будинку 3-10 поверхів за адресою: будинок № 4, вул.Висоцького, 

смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, п.2 рішення виконавчого 

комітету селищної ради від 16.12.2016 № 214.  

3. Комунальному підприємству «Власівські мережі» оприлюднити дане 

рішення в газеті «Світловодськ вечірній» та на веб-сайті Власівської селищної 

ради. 

 

 



КОПІЯ 

 

4. Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій запровадити через 15 днів з дня оприлюднення даного рішення в 

засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПІЯ 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 133 

Про надання щомісячної  грошової 

допомоги мобілізованим для участі 

 в АТО, учасникам АТО, пораненим 

та тим, що отримали захворювання, 

сім’ї загиблого учасника АТО  

 

На виконання Селищної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

мобілізованих для участі в АТО, учасників АТО, сімей поранених, загиблих 

військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті загиблих на 2016-

2018 роки, затвердженої рішенням Власівської селищної ради від 22.12.2015р. 

№ 38 (із змінами), керуючись Порядком надання щомісячної грошової 

допомоги для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг 

мобілізованим для участі в АТО, учасникам АТО, сім’ям поранених та загиблих 

учасників АТО, що зареєстровані в смт Власівка, затвердженого рішенням 

виконкому селищної ради від 25.02.2015р. № 10 (із змінами), Порядком надання 

щомісячної грошової допомоги на харчування дітей, батьки яких є мобілізовані 

для участі в АТО, учасники АТО, поранені, загиблі (померлі) під час участі 

АТО, що зареєстровані в смт Власівка, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Власівської селищної ради від 25.02.2015р. № 11 (із змінами) та з 

метою надання додаткових соціальних гарантій у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій громадян, виконавчий 

комітет Власівської  селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. На протязі 2017 року починаючи з липня місяця проводити щомісячну 

виплату грошової допомоги: 

1.1. На харчування дітей, батьки яких призвані на військову службу на 

період мобілізації на особливий період відповідно до Указів Президента 

України ”Про часткову мобілізацію”, є учасниками АТО, УБД, що 

зареєстровані в смт Власівка в сумі по 100 (сто) грн. на кожну дитину, згідно 

додатка 1. 

 

 



КОПІЯ 

 

2. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г кошти згідно пункту 1 підпунктів 1.1 даного рішення 

виділити із загального фонду селищного бюджету з розділу ”Соціальний захист 

населення”. 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПІЯ 

Додаток  1                                                                                                                                                              

до рішення виконкому 

від 20 липня  2017р.  № 133 

 

СПИСОК 

на щомісячну виплату грошової допомоги 

на харчування дітей 

 
№ 

п/

п 

ПІБ заявника 
ПІБ дитини, 

рік народження 
ПІБ батька дитини 

Щомісячна 

сума виплати 

(грн.) 

1. 
Беш  Сергій 

Володимирович 

Беш  Юлія 

Сергіївна 

 

21.06.

2017 

Беш Сергій 

Володимирович 
100 

2. 

Прокопенко 

Микола 

Миколайович 

Прокопенко

Марія 

Миколаївна 

07.06.

2017 

Прокопенко 

Микола 

Миколайович 

100 

 

 

 

Спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді                                                                     А.В.Тимошицька 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 135 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Купрієнко М.І., Духно Л.О., 

Кравчук О.В., Котко Н.В., Сухаренко Л.І. та враховуючи висновки комісії з 

розгляду заяв на матеріальну допомогу громадянам селища, протокол комісії 

від 19 липня 2017 року, керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Власівської селищної ради  

  

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування та оперування сина (дитини-інваліда) Купрієнко Марії 

Ігорівні (номер облікової картки платника податків 3300703040), яка 

зареєстрована в смт Власівка по вул.Полтавська, 30, та проживає за адресою: 

смт Власівка, вул.Молодіжна, будинок № 1, квартира № 11 в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на оперування доньки (дитини-інваліда) Духно Ларисі Олексіївні 

(номер облікової картки платника податків 2673216867), яка зареєстрована в 

смт Власівка вул.Молодіжна, будинок № 1-г, квартира № 59 та проживає за 

адресою: смт Власівка, вул.Космонавтів, 11, в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Кравчук Оксані Василівни (номер облікової картки 

платника податків 2541010069), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вул.Труда, будинок № 33, квартира № 25 в сумі 600,00 (шістсот) грн. 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Котко Ніні Василівні (номер облікової картки платника 

податків 1935918060), яка проживає за адресою: смт Власівка, вул.Героїв 

Дніпра, будинок № 68, в сумі 600,00 (шістсот) грн.  

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Сухаренко Людмилі Іванівні (номер облікової картки 

платника податків 2352216840), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вул.Молодіжна, будинок № 11, квартира № 2 в сумі 600,00 (шістсот) грн. 

 



КОПІЯ 

 

6. Головному бухгалтеру-начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) грн. згідно 

пунктів 1, 2, 3, 4, 5 рішення виділити із загального фонду селищного бюджету з 

розділу "Соціальний захист населення". 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 134 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцю селища 

 

Розглянувши заяву мешканця селища Кравчука Валерія Павловича про 

надання допомоги на поховання, на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», на підставі 

рішення виконавчого комітету Власівської селищної ради № 17 від 

13.03.2013 року, виконавчий комітет Власівської селищної ради 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виділити з селищного бюджету кошти в сумі 250 (двісті п’ятдесят) 

гривень для надання допомоги на поховання громадянина Кравчука Богдана 

Валерійовича, 1995 року народження, який на день смерті був студентом 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 

його батькові Кравчуку Валерію Павловичу (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб–платників 

податків 2265210776). 

 

2. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 250 (двісті п’ятдесят гривень) грн. 

згідно пункту 1 рішення виділити із загального фонду селищного бюджету з 

розділу "Соціальний захист населення". 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 132 

Про виготовлення плит та вшанування  

пам'яті загиблих учасників Другої 

Світової війни 1939-1945 рр. та 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС   

 

Розглянувши клопотання директора БК Яблокової Е.О., начальника ВОБ 

Стадніченко Н.А. та архівні матеріали про загиблих воїнів, учасників Другої 

Світової війни 1939-1945 рр. при звільненні смт Власівка та ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС і вшанування пам’яті загиблих, створення у суспільстві атмосфери 

співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та 

увічнення пам'яті загиблих героїв, виконавчий комітет Власівської селищної 

ради - 
 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виготовити меморіальні плити та викарбувати нові імена для увічнення 

пам’яті загиблих воїнів у Другій Світовій війні 1939-1945 рр. при визволенні 

смт Власівка від фашистських загарбників. 

 

2. Виготовити меморіальну дошку на Монумент ліквідаторам аварії на 

ЧАЕС. 

 

3. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 15 000 грн. згідно пункту 1, 2  даного 

рішення виділити із загального фонду селищного бюджету з розділу 

"Благоустрій селища". 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 128 

Про погодження  проведення 

масових заходів 12-13.08.2017 р. 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А. Г. та розглянувши 

клопотання Варакіна О.Є. від 14.07.2017 року, керуючись Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської 

селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Погодити проведення масового заходу на території смт Власівка в районі 

"Білих пісків" з 15.00 годин 12.08.2017 року до 08.00 годин 13.08.2017 року. 

2. Зобов’язати організатора Варакіна О.Є. дотримуватися громадського 

порядку та санітарного стану в місці проведення заходу. 

3. На час проведення масового заходу відповідальність за життя та здоров'я  

людей покласти на організатора Варакіна О.Є. 

4. Секретарю виконкому Петько С.О. довести до відому органи поліції про 

проведення вище зазначеного масового заходу.    

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 

                                            
 

 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 127 

Про надання приміщення  

для безкоштовного прийому 

мешканців селища лікарем- 

офтальмологом 

  

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А. Г. та розглянувши 

заяву Стеценко Г.В. від 18.07.2017 року, керуючись Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської  селищної 

ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Погодити проведення безоплатного прийому та обслуговування 

мешканців селища Власівка лікарем-офтальмологом 28-29 липня 2017 року з 

08.00 годин до 17.00 годин. 

2. Зобов’язати КП "Власівські мережі" для прийому та обслуговування 

мешканців надати на безоплатній основі приміщення: дві кімнати за адресою: 

смт Власівка, вул.Лівобережна, 12. 

3. Зобов’язати організатора проведення прийому мешканців дотримуватися 

санітарного стану приміщення. 

4. Спеціалісту ради Черниговій Л.І. розташувати оголошення про 

проведення такого заходу на офіційному веб-сайті селищної ради.    

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 154 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Коваленко Наталії Анатоліївни 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винною, Коваленко Наталію Анатоліївну, 26.05.1972 року 

народження, уродженка м.Кременчук Полтавської області, проживаючу 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, вул.Труда, 33, кв.30, у 

вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197 

КУпАП. 

2. Притягнути Коваленко Н.А. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 152 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Болдирєвої Олесі Олександрівни 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винною, Болдирєву Олесю Олександрівну, 23.07.1991 року 

народження, уродженка м.Світловодськ Кіровоградської області, проживаючу 

смт Власівка м.Світловодська Кіровоградської області, вул.Молодіжна, 1-а, 

кв.106, номер облікової картки платника податків 3344102223, у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Болдирєву О.О. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 151 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Омельян Анни Сергіївни 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винною, Омельян Анну Сергіївну, 17.02.1992 року 

народження, уродженка смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

проживаючу смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

вул.Молодіжна, 4-а, кв.39, номер облікової картки платника податків 

3365001525, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 

ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Омельян А.С. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 150 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Скриль Вікторії Петрівни 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винною, Скриль Вікторію Петрівну, 06.04.1992 року 

народження, уродженка м.Світловодськ Кіровоградської області, проживаючу 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, вул.Східна, 4, кв.62, у 

вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197 

КУпАП. 

2. Притягнути Скриль В.П. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 149 

Про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Трубаченко Марії Василівни 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винною, Трубаченко Марію Василівну, 27.09.1988 року 

народження, уродженка смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

проживаючу смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

вул.Молодіжна, 4-а, кв.40, номер облікової картки платника податків 

3241205763, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 

ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Трубаченко М.В. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 145 

 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Ващенкова Василя Івановича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Ващенкова Василя Івановича, уродженця 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 22.04.1972 року 

народження, проживаючого смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області, вул.Висоцького, буд.№ 2, кв.23, номер облікової картки платника 

податків 2641023458, у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.197 КУпАП. 

2.Притягнути Ващенкова В.І. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 146 

 

Про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Мельника Валерія Сергійовича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Мельника Валерія Сергійовича, уродженця 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 30.07.1987 року 

народження, проживаючого смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області, вул.Молодіжна, буд.№ 1-Г, кв.88, номер облікової картки платника 

податків 3198723717, у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Мельника В.С. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 148 

 

Про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Бондаря Віктора Івановича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Бондаря Віктора Івановича, уродженця смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, 04.03.1972 року народження, 

проживаючого смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, 

вул.Висоцького, буд.№ 5, кв.26, номер облікової картки платника податків 

2636118234, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 

ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Бондаря В.І. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 147 

 

Про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.1 ст.197 КУпАП 

Донець  Володимира  Івановича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Донець Володимира Івановича, уродженця села 

Павлівка Світловодського району Кіровоградської області, 05.06.1957 року 

народження, проживаючого смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області, вул.Молодіжна, буд.№ 29, кв.7, номер облікової картки платника 

податків 2100503997, у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.197 КУпАП. 

2. Притягнути Донець В.І. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 

 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності  за ч.1 ст. 197 КУпАП 

Вихрист Віктора Вікторовича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Вихрист Віктора Вікторовича, уродженця села Сушки  

Козельщинського арйону  Полтавської  області, 03.06.1992 року народження, 

проживаючого смт Власівка м. Світловодська Кіровоградської області вул. 

Молодіжна, буд. № 1 б, кв. 46, номер облікової картки платника податків – 

5375701755, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 197 КУпАП. 

       2.Притягнути Вихрист В.В. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 

 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності  за ч.1 ст. 197 КУпАП 

Михайленка Артема Олеговича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Михайленка Артема Олеговича, уродженця смт Власівка м. 

Світловодська Кіровоградської області, 04.03.1992 року народження, 

проживаючого смт Власівка м. Світловодська Кіровоградської області вул. 

Труда, буд. № 33, кв. 34, у вчиненні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 197 КУпАП. 

       2.Притягнути Михайленка А.О. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 

 

 

 



КОПІЯ 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
                     

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  липня   2017 року                                                                     № 

 

Про  притягнення до адміністративної 

відповідальності  за ч.1 ст. 197 КУпАП 

Коваленка Дмитра  Валерійовича 

 

 Керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" № 888-VIII 

від 10.12.2015 р., Постановою КМУ "Про затвердження правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру" № 207 від 02.03.2016 р., ст.ст.197, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради   

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Визнати винним, Коваленка Дмитра Валерійовича, 18.10.1991 року 

народження, проживаючого смт Власівка м. Світловодська Кіровоградської 

області вул. Труда, буд. № 33, кв. 30, у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197 КУпАП. 

       2.Притягнути Коваленка Д.В. до адміністративної відповідальності та 

накласти адміністративне стягнення у вигляді  попередження. 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 

Спеціаліст апарату ради                                    Л.Чернігова 

21.07.2017 
 


