
 

ЗВІТ 

селищного голови Бабаченко Анатолія Герасимовича  

про роботу Власівської селищної ради та її виконавчих органів  

за 2017 рік 

 

Відповідно до п.7 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні », селищний голова щороку звітує про свою роботу перед 

територіальною громадою. Сьогодні цей звіт я і озвучую. 

Минув ще один рік повноважень депутатів селищної ради сьомого 

скликання, її виконавчого комітету та селищного голови. Було обрано 

26 депутатів Власівської селищної ради сьомого скликання, працюючих – 

23 депутати. 

За звітний період організовано та проведено - 9 пленарних засідань 

Власівської селищної ради сьомого скликання. Депутатами розглянуто – 

177 проектів рішень,та прийнято -157 рішень, з них: 

- 8 організаційні питання; 

- 30 комунальні; 

- 22 бюджетні; 

- 97 земельні. 

За звітний період проведено - 12 засідань виконавчого комітету, на 

яких прийнято 297 рішень. Всі рішення сесій і виконавчого комітету, 

розміщені на сайті селищної ради і кожен має можливість з ними 

ознайомитися. 

Виконавчим комітетом розглянуто - 100 адміністративних протоколів, 

накладено стягнення у вигляді - попередження. 

Жодне житлове питання не вирішувалось без попереднього розгляду 

його на громадській комісії з житлових питань. Станом на сьогоднішній 

день на квартирному обліку при виконкомі селищної ради перебуває 

42 родини, зокрема в списках осіб, які користуються правом позачергового 

та першочергового одержання житла, перебуває 14 сімей і на позачерговому 

- 5 сімей. 

Детально та уважно розглядає кожну заяву і надає свої рекомендації 

виконкому, комісія з питань надання матеріальної допомоги громадянам 

селища. Так за звітний період надійшло 117 заяв від мешканців селища з 

проханням надання матеріальної допомоги, за якими відповідно до рішень 

виконкому, виплачено кошти малозабезпеченим громадянам – 45100 грн. 

(на лікування та поховання непрацюючих громадян). 

Другий рік діє Закон України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку». Практично всі багатоповерхові 

будинки селища приватизовані. Тому держава відмовилася від їх утримання 

і переклала всі затрати на плечі жителів. В селищі не створено жодного 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (будинків). Жителі 



 

багатоповерхівок ще не можуть зрозуміти, що вони є власники свого 

будинку, і його треба берегти та не дозволяти ламати, руйнувати дахи, 

підвали утримувати в належному санітарному стані, зберігати тепло.  

Всі питання спільного проживання і здійснення права власності віднині 

необхідно вирішувати на загальних зборах будинку. 

Демографічною реєстрацією громадян селища знято з реєстрації 

247 чоловік і зареєстровано 353 чоловік. Службою видано 5190 довідок для 

оформлення субсидій. 

Службою соціального захисту населення прийнято нових справ на 

субсидію - 653 справи, на тверде паливо - 32 справи; комплектування справ 

довідками для нарахування річних субсидій - 2613 справ; видано повідомлень 

на субсидії та їх перерахунок 9 раз за рік - 8276 справ. 

Закон України «Про добровільне об'єднання громад» в селищі ще не 

реалізований. 

Гласність та інформованість 

Кожен член громади, має право звертатися до органів місцевого 

самоврядування із заявами або клопотаннями, щодо реалізації своїх прав і 

законних інтересів, та скаргою про їх порушення є одним із чинників 

громадського суспільства та ознаками відкритості і прозорості влади. 

Працівники виконавчих органів селищної ради, реалізуючи свої посадові 

обов'язки у відповідності до Законів України, забезпечують реалізацію 

спільних потреб громади та кожного окремого громадянина. Обов'язковою 

умовою діяльності кожного працівника є підвищення якості надання послуг та 

особистого кваліфікаційного рівня. Посадові особи виконавчих органів 

приймають рішення на основі вивчення фактів та підготовчих матеріалів. 

За звітний період до виконавчого комітету селищної ради надійшло 

405 заяв від юридичних і фізичних осіб та суб'єктів підприємницької 

діяльності: 

а) земельно-комунальний відділ - 286 заяв: 

- земельні питання                      -   89 заяв 

- комунальне господарство        -   57 заяв 

- житлові питання            -   20 заяв 

- питання екології            -   35 заяв 

- пропозиції по будівництві соєвого заводу - 85 заяв 

б) по питаннях соціального захисту - 64 заяви; 

в) питання праці і заробітної плати - 3 заяви; 

д)      дотримання законодавства - 27 заяв; 

ж)     сім'я, діти та молодь - 10 заяв. 



 

Доходи бюджету 

Виконання доходної частини селищного бюджету за 2017 рік складає 

107,7% або 14644,3 тис. гри., з них: 

Власних доходів загального фонду одержано 7842,5 тис.грн. при плані 

7261,1 тис.грн., або 108 %. 

Доходів спеціального фонду надійшло - 924,7тис. грн.., при плані року 

657,9 тис.грн. або 140,6%. 

Надходження до бюджету в розрізі доходів: 

- Податок на прибуток підприємств комунальної власності - 268.9 тис.грн. - 

100% до плану 

- Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів - 816,5 тис.грн.. - 107,2% 

- Податок на майно – 5028,0 тис.грн. - 108,5% 

- Єдиний податок - 1685,9 тис.грн. - 106,7% 

- Екологічний податок – 53,0 тис.грн. – 83,4% 

- Інші неподаткові надходження – 270,0 тис.грн.. 

- Власні надходження бюджетних установ - 600,4 тис.грн. - 101,2% 

- Доходи від власності та підприємницької діяльності - 0,935 тис.грн. - 100% 

- Адміністративні збори – 38,1 тис.грн. - 240.3 % 

Видатки бюджету 

За 2017 рік загальний розмір видатків склав – 14161,7 тис.грн., при плані 

на рік – 15021,1 тис.грн., або 94,3%. В тому числі видатки загального фонду 

склали – 12494,8 тис.грн., при плані 12942,4 тис.грн., або 96,5%. По 

спеціальному фонду видатки становлять - 1666,9 тис.грн., при плані 

2078,6 тис.грн., або 80,2 %. 

В структурі видатків селищного бюджету 75,5 % становлять видатки на 

захищені статті: оплата праці з нарахуваннями, видатки на енергоносії, спожиті 

бюджетними установами, медикаменти, харчування в дитячому садку, 

соціальне забезпечення. 

Матеріальні допомоги - 177,6 тис.грн., в т.ч.:  

- на виконання Комплексної селищної програми підтримки учасників АТО 

- 143,2 тис.грн. 

- матеріальна допомога мешканцям селища – 26,1 тис.грн. 

- матеріальна допомога на поховання – 0,5 тис.грн.. 

- винагорода почесним громадянам – 4,0 тис.грн. 

- винагорода випускникам ЗОШ – 1,5 тис.грн. 

- винагорода переможцям конкурсів – 2,25 тис.грн. 



 

Благоустрій 

В 2017 р. на благоустрій використано 934,4 тис.грн.  

На утримання території в належному стані витрачено 46,0 тис.грн., 

косіння бур'янів – 60,6 тис.грн.  

Планування узбіч – 24,7 тис.грн. 

Обробка доріг протиожеледними засобами - 9,4 тис.грн. 

Кронування та спил дерев - 81,3 тис.грн. 

Поточний ремонт пам'ятника загиблим воїнам – 7,6 тис.грн. 

Придбання та заміна дорожніх знаків – 50,9 тис.грн. 

Витрати на вивіз сміття з приватного сектору склали – 65,2 тис.грн. 

За рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природного 

середовища ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище - 100,00 тис.грн. 

На утримання мережі вуличного освітлення використано 355,5 тис.грн. 

(з придбанням та заміною ізольованих кабелів та ламп ЛЕД, витрати на 

електроенергію).  

Відновлено освітлення на вулицях Зелена, Колгоспна, Труда, Долинська, 

Героїв Дніпра, Приморська, Заводська, Котельникова.  

Виконано капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вулиць 

Кременчуцька та Жовтнева на суму 115,709 тис.грн. 

Поточний ремонт дорожнього покриття вул..Молодіжна, Труда, 

Першотравнева, Зелена, Полтавська на суму - 714,920 тис.грн.  

На капітальний ремонт житлового фонду використано - 11,4 тис.грн.: 

- проведено капітальний ремонт пасажирського ліфту в 1 та 

3 під'їзді по вул.Східна, 5. 

В 2017 р. завершено виконання проектно-вишукувальних робіт 

«Генеральний план смт Власівка» в сумі - 260,2 тис.грн. та здійснено 

зонування території селища. Вартість робіт - 106,4 тис.грн.  

Здійснено будівництво зовнішніх мереж централізованого 

водопостачання вулиць Незалежності, Березова, Чумацька (1080 пог.м.). 

Витрачено коштів - 460,35 тис.грн., в т.ч.: 

- за рахунок селищного бюджету - 10,35 тис.грн. 

- за рахунок субвенції з державного бюджету - 450,0 тис.грн. 

 

Підтримка комунальних підприємств: 

КВКП «Водограй» - 49,882 тис.грн. а саме: 

- передпроектні роботи по реконструкції очисних споруд 

37,882 тис.грн., 



 

- виготовлення проекту відведення земельної ділянки щодо передачі 

в постійне користування (очисні споруди) 5,0 тис.грн.; 

- виготовлення сервітуту земельної ділянки для будівництва 

зовнішніх мереж централізованого водопостачання вулиць Труда, 

Незалежності, Чумацька - 7,0 тис.грн. 

 

Середньоспискова чисельність працівників бюджетної сфери: 

Всього 133 чол., в т.ч.:  

Виконком селищної ради    - 23; 

ДНЗ № 2                                - 68; 

Будинок культури               - 22; 

Бібліотека                               - 6; 

Місцева пожежна команда – 14. 

 

Нотаріат 

Проведена робота по вчиненню нотаріальних дій, віднесених Законом до 

відання виконавчого комітету. Так за звітний період вчинено – 

256 нотаріальних дій, із них: 

- посвідчено заповітів - 26 

- посвідчено довіреностей -149 

- видано дублікатів -2 

- засвідчено справжність підпису на заявах - 37 

- засвідчено фотокопій документів - 41 

 

Реєстрація актів цивільного стану 

За звітний період Власівською селищною радою складено - 169 актів 

цивільного стану громадян. 

- Народилося - 21 дитина, з них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Одна 

дитина померла. 

- Зареєстрували шлюб 27 пар, з них 8 пар зі скороченням місячного 

строку. 

- За рік померли - 121 особа. 

 

Пожежна охорона 

В черговому режимі працює пожежна команда. За 2017 рік здійснено 

41 виїзд: 



 

- загорання сухої трави та лісу     -18 виїздів; 

- гасіння пожежі різних об’єктів - 11 виїздів; 

- гасіння торфу                            - 6 виїздів 

- хибних викликів                       - 7 виїздів; 

- перевірка гідрантів в КП «Водограй» - 4 виїзди.  

Для пожежної команди було придбано форму та взуття. 

 

Бібліотека 

Власівська селищна бібліотека як соціальний інститут є власністю 

громади. Вона доступна широкому колу населення, й максимально наближена 

до його потреб. В бібліотеці працюють два спеціалісти з вищою базовою 

освітою. За звітний період бібліотеку відвідало 12356 користувачів. Книжковий 

фонд бібліотеки налічує 23692 примірники. 

В 2017 році колектив бібліотеки активізував роботу з наймолодшими 

читачами. Частими гостями стали вихованці дитячого садочка «Буратіно» та 

ЗОШ № 8. 

Багато членів громади поповнили книжковий фонд бібліотеки – Щукін 

Геннадій Володимирович, сім'я Главацьких - Надія Олександрівна та 

Олександр Анатолійович, Дудник Ольга Григорівна, Дудник Ніна Павлівна, 

Єршова Віра Яківна, Кузьміна Галина Іванівна, Кочеткова Катерина Фролівна. 

 

Сім'я та молодь 

На даний час в смт Власівка налічується приблизно 4 тисячі сімей. 

По Власівській селищній раді зареєстровано у 2016 р. - 35 дітей, у 2017 р. 

- 21 дитина. 

Не організованого дитинства - 156 дітей. 

- 1 рік виповнилось - 60 дітям, 

- 2 роки - 90 дітям, 

- від народження до 18 років - 1415 дітей. 

309 дітей відвідує ДНЗ № 2 «Буратіно», де працює - 13 груп. В зв'язку із 

зменшенням чисельності дітей, а збільшенням дітей із вадами здоров'я з 

вересня 2018 р., за словами завідуючої, планується відкрити дефектологічну 

групу. 

525 дітей навчається в ЗОШ № 8 у 24 класах. Інші діти відвідують школи 

м.Світловодськ, Кременчука та села Кривуші. 

В селищі проживає на даний час 30 дітей із обмеженими можливостями, 

40 молодих людей із вадами здоров'я, які мають групи. 



 

Кожного місяця виділяється матеріальна допомога почергово, в розмірі – 

1 тис.грн. сім'ям, в яких виховуються діти з обмеженими можливостями і 

потребують термінового лікування, оперування чи реабілітації. 

14 опікунів виховують - 17 дітей, які залишились без піклування батьків, 

2 із них круглі сироти. В минулому році над 4 дітьми, які залишились без 

батьківського піклування, оформлена опіка, 32 юнаків і дівчат, які в дитинстві 

залишились сиротами, або були позбавлені батьківського піклування і 

проживають в смт Власівка не залишаються поза увагою, з ними 

підтримуються зв'язки і по потребі надається різностороння допомога. 

В дитячому будинку сімейного типу Слободяників підростають 14 дітей-

сиріт. Уже 3 стало на самостійну життєву дорогу.  

В 40 багатодітних сім'ях ростуть - 137 дітей: 

- у 27 сім'ях по 3 дитини, в 10 — по 4 дитини, 1 сім'я виховує - 5 дітей, 

1 сім'я - 6 дітей, а ще в одній - 7 дітей. Для даної категорії дітей проводяться 

окремі культурно масові заходи. На новорічні свята всі діти одержали 

подарунки від спонсорів. 

Є сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах - їх на теперішній 

час - 24, і з кожним днем їх склад змінюється, а кількість збільшується.  

Також сім'ї, які переселились з дітками з Донецької та Луганської 

області, потребують житла, влаштування до дошкільного закладу та шкіл.  

Видаються довідки про склад сім'ї, та про фактичне місце проживання 

родин без реєстрації, довідки характеристики за місцем проживання. 

В 2017 р. складено 55 актів обстеження житлово-побутових умов, у 2016 

- 24 акти. 

Всі ці сім'ї знаходяться на обліку у виконкомі Власівської селищної ради 

під пильною увагою і супроводом. При необхідності та по можливості їм 

надається практична, соціальна, правова та матеріальна допомога. По потребі 

до відвідувань сімей залучаються спеціалісти амбулаторії, ЗОШ, дошкільного 

закладу, депутати селищної ради та інші спеціалісти. Дієву допомогу в роботі з 

неблагополучними сім'ями надавали фахівці з соціальної роботи, які 

працювали від ЦСССДМ Світловодської міської ради. Громадська інспекція, 

яка працювала раніше, себе не виправдала. 

Стало хорошою традицією дарувати цим дітям щороку хороші сімейні 

свята, які традиційно відбуваються 1 грудня кожного року. Так 01.12.2016 р. 

було проведено свято у Будинку культури під назвою "Для вас відкриті наші 

душі і серця", 01.12.2017 р. - «Від щирого серця даруємо добро» із концертно-

ігровою програмою, солодощами та подарунками від спонсорів. 

А також були проведені веселі заходи до Дня захисту дітей, Дня сім'ї та 

Дня матері. Діти пільгових категорій забезпечуються безкоштовними 

квитками на атракціони, які працюють на території селища. 

У 2017 році була виділена матеріальна допомога 11 дітям пільгових 

категорій. 



 

Не обділені увагою і сім'ї учасників АТО, учасників бойових дій. На 

сьогоднішній день у нас на обліку 70 учасників бойових дій. Всього було 

86 мобілізованих на особливий період. Згідно Селищної програми – 51 дитині 

учасника бойових дій щомісячно виділяється матеріальна допомога на 

харчування, а сім'ям - кошти на житлово-комунальні послуги. 

В селищі зростають талановиті діти та молодь, про що свідчать 

Літературний конкурс «Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною 

землею», переможці якого були оголошені та нагороджені на святі День 

селища, де прочитали свої твори. 

Уродженець смт Власівка Тімур Кулієв став справжнім відкриттям        

X-фактору-7. Його виступ і неповторний голос зачарував мільйони глядачів. 

Зубкін Андрій та Пасько Ольга під керівництвом Савченко Г.Г. стали 

призерами фестивалю-конкурсу «Соловейко України» та вибороли Гран-Прі 

на фестивалі «Калиновий спів». Ці талановиті діти порадували власівчан на 

День селища. 

А також радують своїми пейзажними композиціями, натюрмортами, 

об’ємними картинами, казковими етюдами та композиціями до свят 

30 учасників студії декоративного квітництва «Барвінок» під керівництвом 

Сулінової Людмили Яківни, яка виховує естетичний смак, привчає дітей 

бачити прекрасне та відтворювати гармонійні композиції з природного 

матеріалу. Через них учні виражають свої почуття, емоції, настрій, навчаються 

рідним робити подарунки власними руками, що в даний час дуже важливо. 

Талановитих дітей із танцювального колективу «Світоч» знають не 

тільки у нашому селищі, але й за його межами. В колективі працюють – 

3 вікові групи, де налічується 90 дітей. Під керівництвом досвідченого 

хореографа Педько Алли Іванівни, діти навчаються самовираженню, 

майстерності танцю, гармонійно розвиватися. Вони учасники та переможці 

багатьох українських та міжнародних фестивалів. 

Виділено житло в малосімейному гуртожитку по вул.Висоцького, 2 - 

юнаку Сіянко Артему, який був під опікою, тому що залишився без батьків і 

без житла. 

Культура та позашкільна освіта 

Виконком селищної ради придає належну увагу духовному життю 

селища. Цікаво і повноцінно живуть односельці. Організаторами проведення 

свят, Власівський будинок культури - один з головних осередків виховної та 

просвітницької роботи в селищі, творчі працівники якого всіляко сприяють 

підвищенню музичної, художньої, театральної та хореографічної освіти 

молоді. 

На сьогодні у Будинку культури працюють колективи художньої 

самодіяльності: 

1. Народний аматорський хоровий колектив «Дніпровські зорі»; 

2. Зразковий дитячий хореографічний колектив «Світоч»; 



 

3. Ансамбль «Дозвілля»; 

4. Жіночий ансамбль «Либідь»; 

5. Театральний колектив; 

6. Вокальний гурт «Веселі ритми»; 

7. Гурт солістів-вокалістів; 

8. Клуб декоративного мистецтва «Барвінок»; 

9. Спортивна секція з футболу;  

10. Секція важкої атлетики. 

Будинок культури проводить роботу з усіма категоріями населення: з 

дорослими, молоддю, з дітьми середнього та молодшого віку. 

В 2017 році було проведено велику кількість масових заходів: 

1. Концерти: 

- До Дня перемоги; 

- Присвячені 8 Березня; 

- Дню Незалежності; 

- Дню матері. 

2. Проведено тематичні вечори: 

- До дня захисника України; 

- Дня Чорнобиля; 

- Вшанування воїнів Афганців. 

3. Масові гуляння: День селища, свято Миколая, Новорічні ранки. 

4. Шоу-програми: День конституції, День молоді, День закоханих, свята 

для дітей - День захисту дитини, Прощавай школа, День дітей-інвалідів. 

 

Спорт 

В селищі приділяється увага спорту, але скажу відверто на дуже 

низькому рівні. Єдине масове спортивне свято проводиться на День селища. 

Молодь треба організовувати, у них є розуміння і прагнення до вдосконалення 

та фізичного розвитку. Сидіння за комп'ютером здоров'я не принесе.  

В селищі отримали розвиток види спорту - футбол, волейбол, тяжка 

атлетика, китайський бокс, в яких систематично займається близько 

170 чоловік. 

У футбольних секціях займається близько - 80 школярів та ветеранів, 

тренерами яких є Григоренко Сергій Олександрович (штатний тренер) і тренер-

ентузіаст, депутат селищної ради Заніздра Юрій Миколайович. 



 

Футбольна команда дівчат, тренер Рябчук Ігор Дмитрович, займає 

призові місця на змаганнях по Україні. Всі їх поїздки по Україні за рахунок 

спонсорів. 

Багато молоді прагне займатися настільним тенісом. Селищна рада це 

питання не має змоги вирішити. 

 

Військово-облікове бюро 

Всього перебуває на обліку військовозобов’язаних – 1376 чоловік.  

Ведеться облік пільгових категорій:  

Учасників бойових дій в ВВ війни – 5  

Вдови та сім’ї загиблих - 5 

Діти війни -134 

Учасники ліквідації на ЧАЕС – 69  

Учасники бойових дій інтернаціоналісти – 39  

Учасники бойових дій в зоні АТО - 69  

Всього пільговиків - 391 чоловік 

 

На військовому обліку перебувають:  

Офіцери – 32  

Солдати – 327  

Сержанти – 101  

Призовники – 140  

Допризовники – 59  

Жінки – 68  

Команди призначених військовозобов'язаних – 230  

Непридатні до військової служби в мирний час - 336. 

 

В структуру апарату Власівської селищної ради входить земельно-

комунальний відділ, який впродовж звітного періоду розглянув – 

286 письмових звернень громадян, організацій, підприємств, у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року 2016, що більше на 17%.  

Земельні питання - 97 

Комунальні питання - 162 (житлові питання - 20 та по комунальному 

сектору - 142) 

Екологічні питання – 35  

Всього - 294 



 

Найчастіше до селищної ради звертаються громадяни з питань: 

земельних відносин (передача земельної ділянки у приватну власність 

або оренду, передача земельних ділянок на умовах сервітуту тощо); 

проведення ремонту покрівель, під’їздів у багатоповерхових будинках, 

мощення навколо будинків; 

проведення благоустрою та ремонту дорожнього покриття вулиць та 

провулків селища; 

випилювання аварійних дерев. 

 

Земельні відносини 

Територія смт Власівка знаходиться на лівому березі Дніпра за 130 км 

від обласного центру м.Кропивницький та складає 2275,15 га землі. 

Економічний потенціал селища - промисловість.  

На території розташовані філія Кременчуцька ГЕС ПрАТ 

«Укргідроенерго», ТДВ «Об'єднання Дніпроенергобудпром», ТДВ 

«Світловодське кар'єроуправління», що мають земельні ділянки на умовах 

постійного користування та сплачують земельний податок на землю. Загальна 

площа землі, що надана в постійне користування на території селища складає – 

1181 га. 

Власівською селищною радою продовжується робота спрямована на 

повне оформлення права користування земельними ділянками на території 

селища та відповідно своєчасну оплату за користування земельними ділянками 

комунальної власності територіальної громади.  

На даний час Власівською селищною радою укладено 69 договорів 

оренди земельних ділянок на загальну площу 49,89 га, з яких:  

- землі житлової та громадської забудови - 34 договори оренди - 2,44 га; 

- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення - 35 договори – 47,46 га. 

Укладено 46 договорів встановлення земельного сервітуту на загальну 

площу  2,4886 га. 

З метою збільшення податкових надходжень від використання вказаних 

земельних ділянок Власівською селищною радою встановлено на 2017 рік 

ставки земельного податку на рівні 1%. Орендна плата встановлена 7% від 

нормативної грошової оцінки земель промисловості та 12% для земель, що 

використовуються з метою комерційної діяльності. 

Відповідно до аналізу виконання плану по доходах 2017 році до 

селищної ради надійшло: 

- Земельний податок з юридичних осіб в сумі - 2728637 грн. 

- Земельний податок з фізичних осіб - 14371,93 грн. 



 

- Орендна плата з юридичних осіб - 1738191,50 грн. 

- Орендна плата з фізичних осіб - 358118,67 грн. 

Слід відмітити, що на 2018 рік збільшена ставка земельного податку до 

1,2% від нормативної грошової оцінки землі, орендна плата збільшена до 8% 

від нормативної грошової оцінки землі для земель промисловості. 

Відповідно до «Програми розвитку земельних відносин смт Власівка на 

2016-2020 роки» розроблено містобудівну документацію «Генеральний план 

селища міського типу Власівка» та «Зонування територій смт Власівка», дана 

документація буде затверджена на наступних сесіях селищної ради. 

Генеральний план території - основний документ, який дозволяє громаді 

повноцінно здійснювати розпорядження своєю територією, визначати 

функціональне призначення, закріпити межі селища та залучати інвесторів. 

Відповідно до положень Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» Генеральний план селища - містобудівна 

документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, 

забудови та іншого використання території. 

Також слід зазначити, що на підставі Генерального плану розробляються 

проекти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних 

потреб. Лише за наявності Генплану можуть змінюватися чи встановлюватися 

межі населених пунктів. На підставі Генерального плану надаються земельні 

ділянки під будівництво, містобудівні умови та обмеження, а також будівельні 

паспорти. 

За період з листопада 2016 по листопад 2017 року селищною радою 

прийнято 97 рішень із земельних питань, більше ніж 90% яких стосується 

оформлення права власності на земельні ділянки жителями селища. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Житловий фонд 

Однією з важливих ділянок житлово-комунальної сфери є утримання 

житлового фонду комунальної власності територіальної громади селища, який 

нараховує - 47 багатоквартирних будинків (загальна площа 117,8 тис.кв.м., в 

яких проживає 5200 мешканців) та 1640 будинків садибного типу (загальна 

площа 98,4 тис.кв.м, в яких проживає 2500 мешканців). 

У селищі більше 80% будинків, побудованих у 60-70 роках минулого 

століття. У зв'язку з цим значна кількість покрівель перебуває у незадовільному 

стані і потребує значних капітальних вкладень. Така ж ситуація з внутрішньо-

будинковими інженерними мережами. Більшість будинків потребують 

капітального ремонту вимощення. 

З 2005 року нове житлове будівництво у селищі здійснюється виключно 

за рахунок садибного будівництва, багатоквартирне будівництво в селищі не 

ведеться. 



 

За звітний період був проведений капітальний ремонт покрівлі 

багатоквартирного будинку по вул.Східна, 6, ремонт ліфтів, ремонт доріг по 

вул.Труда, вул.Молодіжна, вул.Першотравнева, вул.Зелена. Слід відмітити, що 

у 2017 році селищна рада розробила перед проектні пропозиції щодо 

реконструкції очисних споруд селища на базі нових технологій, на даний час за 

кошти обласного бюджету розробляється проектно-кошторисна документація. 

Нові очисні споруди забезпечать відновлення якості води, її природної 

структури та біологічної активності. 

Необхідно звернути увагу на проведення реконструкції старих мереж 

водопостачання, це першочергова задача у 2018-2020 роках. 

Закінчено будівництво зовнішніх мереж централізованого 

водопостачання вулиць: Труда від буд.№ 2 по буд.№ 32; Першотравнева від 

буд.№ 3 до буд.№ 57, Незалежності, Березова, Чумацька в селищі Власівка. 

Відновлено освітлення вулиць Заводська, Котельникова, Колгоспна, 

Жовтнева, Кременчуцька, Приморська, Г.Дніпра. 

По вулицях селища встановлені дорожні знаки у відповідності до Правил 

дорожнього руху та ДСТУ 4123-2006 «Безпека дорожнього руху». 

 

Комунальні господарства 

Основною метою комунальних підприємств селища - це стабільність 

забезпечення потреб населення селища, якісними житлово-комунальними 

послугами. 

КП «Власівські мережі» - утримання та обслуговування житлового 

фонду та благоустрій селища - одно з найактуальніших соціально-економічних 

питань. У житлово-комунальній сфері запроваджено головний принцип, згідно 

з яким користувачі послуг мають знати за що конкретно і скільки платять, а 

також у якій кількості і якої якості послуг повинні за це отримати. Важливе 

питання є забезпечення технічного стану житлового фонду. 

За звітний період КП «Власівські мережі» проведено поточний ремонт: 

1. Ремонт під'їздів у будинках житлового фонду смт.Власівка: 

- вул.Молодіжна, 2 - 2 під'їзд 

- вул.Молодіжна, 25 - 2 під'їзд 

2. Ремонт цоколя будинків та його фарбування: 

- Молодіжна 1,3,2,4,6,8,10,11,13,23,17,19,25,16,22,28,26,30,43,37,31,29 

- Висоцького 3,5,7, 

- Лівобережна 1,2,11,14 

3. Виготовлення та встановлення нових пісочниць: 

- вул.Труда, 33 

- вул.Молодіжна, 6, 16, 16, 1а 



 

4. Ремонт козирка входу в підвал: 

- вул.Молодіжна, 1-а, 2-а, 22 

- вул.Східна, 12, 8 

5. Ремонт та встановлення нових лавок та столів біля будинків: 

- вул.Молодіжна, 43, 26, 22, 23, 29, 1-а, 16 

- вул.Східна, 12, 10, 6 

6. Ремонт лавок на зупинках. 

7. Поточний ремонт дахів будинків: 

- вул.Східна, 5, 10, 4, 3, 12 

- вул.Висоцького, 4, 3  

- вул.Молодіжна, 8,6,10,17,23,37,35,25,2-а,4-а,28,4,1-а,26,29,30,16 

8. Поточний ремонт козирків в під'їздах: 

- вул.Труда, 33 (3, 4 під'їзд) 

- вул.Східна, 12 (4 під'їзд) 

9. Ремонт шиферних дахів - вул.Лівобережна, 2 

10. Установка нових металевих поручнів біля під’їздів: 

- вул.Висоцького, 3, 5 

- вул.Молодіжна, 16, 28, 43, 31, 30 

- вул.Східна, 10, 8 

11. Ремонт та часткова заміна водостічних труб: 

- вул.Висоцького, 5,7 

- вул.Молодіжна, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37 

Замінений магістральний теплопровід діаметром 200 мм і довжиною 

140 метрів по вул.Лівобережна. 

Придбано автовишку АГП-22, яка для господарства і селища вкрай 

потрібна. 

Проведено ремонт теплотрас: 

- вул.Висоцького, 5    -  довжиною 12 м 

- вул.Молодіжна, 1-а  -  довжиною 14 м. 

 

КВКП «Водограй» 

У 2017 р проведено промивку і хлорування водогонів селища і 2-х 

резервуарів питної води ємкістю 1000 м
З
 кожний. В результаті чого, жителі 

селища отримують питну воду, яка відповідає нормативним даним. 



 

Було проведено будівництво нових водопроводів по 

вул.Першотравнева, Чумацька, Березова, Незалежності та Труда довжиною 

1951 м, які дозволять надати послуги по водопостачанню мешканцям цих 

вулиць. 

Своїми силами та наданою ПП «Віктор і К» допомогою було приведено 

у відповідний стан більшу частину полів фільтрації та проведено очистку 1-

го емшера на очисних спорудах, що дало змогу підвищити надійність 

очистки очисних споруд.  

Розробляється проектно-кошторисна документація на нове будівництво 

очисних споруд, де будуть присутні передові технології по очищенню 

стічних вод, що надходять з каналізаційної системи. 

Відремонтовано та укомплектовано новими насосами агрегатами 

3 свердловини, що дає змогу підвищити надійність водопостачання 

споживачів селища.  

КВКП «Водограй» за 2017 р. було ліквідовано аварій: 

- на центральних водопровідних магістралях - 13 шт. 

- на каналізаційних магістралях - 3 шт. 

Замінено водопровідних та каналізаційних труб: 

- вуличної мережі різних діаметрів – 61 м 

- каналізаційної мережі – 6 м 

- внутрішньобудинкові водопровідні мережі - 187 

- каналізаційні мережі - 40 м 

В будинках комунального сектору проведено заміну 7 стояків, 

виконано заявок по ремонту водопровідно-каналізаційних мереж та 

обладнання в кількості 189 шт. 

 

Вірю, що попереду нас чекають нові досягнення та кропітка праця 

на благо та процвітання рідного селища. 


