
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

(тридцята сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

від 26 квітня 2018 року 

 

 Депутатські запити. 

1.  Про звернення до Світловодської міської ради та Кіровоградської 

обласної ради стосовно виключення Власівської селищної ради із 

складу Світловодської міської ради та віднесення населеного пункту 

Власівка Кіровоградської області до категорії міст обласного 

підпорядкування. 

2.  Про внесення змін до Плану роботи Власівської селищної ради на 

2018 рік. 

3.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

4.  Про затвердження заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

5.  Про затвердження Положення про Почесну відзнаку - медаль «За 

вагомий внесок у розвиток селища Власівка». 

6.  Про створення комісії з питань нагородження Почесною відзнакою – 

медаллю «За вагомий внесок у розвиток селища Власівка». 

7.  Про внесення змін до Положення про звання «Почесний громадянин 

селища Власівка», затвердженого рішенням селищної ради від 

09.09.2016 року № 174. 

8.  Про очищення селища Власівка від безпритульних тварин. 

9.  Про ліквідацію комунального підприємства "Благоустрій". 

10.  Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку та затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку. 

11.  Про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів на території смт Власівка та 

затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на 

території смт Власівка. 

12.  Про затвердження правил безпечної експлуатації дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків на території Власівської селищної ради. 



13.  Про затвердження Генерального плану та Плану зонування території 

смт Власівка міста Світловодськ Кіровоградської області. 

14.  Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища смт Власівка на 2018 -2025р.р. 

15.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Комунальному водопровідно-

каналізаційному підприємству «Водограй» за адресою: Кременчуцька, 

11, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

16.  Про поновлення Українській Православній церкві Кіровоградської 

Єпархії Церква Різдва Пресвятої Богородиці договору оренди земельної 

ділянки від 28.12.2012 № 128 для будівництва та обслуговування 

Недільної школи за адресою: вул.Перемоги, буд.№ 1, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

17.  Про затвердження Протоколу від 02.03.2018 № 1/2018 засідання комісії 

з питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки 

земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах Власівської селищної ради та результату конкурсного відбору 

виконавця послуг з проведення земельних торгів. 

18.  Про проведення земельних торгів з набуття права оренди земельної 

ділянки площею 0,0135 га, розташованої за адресою: вул.Молодіжна, 

біля будинку №15-б, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області. 

19.  Про затвердження проекту Угоди про соціально-економічне 

партнерство на виконання умов продажу права оренди (шляхом 

укладення Договору оренди). 

20.  Про затвердження проекту Договору оренди земельної ділянки, яка 

підлягає продажу права оренди на конкурентних засадах (аукціоні) на 

території Власівської селищної ради. 

21.  Про внесення земельної ділянки площею 1,4688 га в перелік з добору 

земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для 

продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) в 

смт Власівка. 

22.  Про внесення земельної ділянки площею 0,1088 га в перелік з добору 

земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для 

продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) в 

смт Власівка. 

23.  Про надання дозволу ПрАТ «Укргідроенерго» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель філії 

Кременчуцька ГЕС. 

24.  Про встановлення строкового земельного сервітуту в інтересах  

фізичної особи-підприємця Кириченко Ірині Андріївні строком на 

15 років земельну ділянку площею 0,0024 га для обслуговування 

торгівельного кіоску за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, в районі житлового 

будинку № 17. 



25.  Про надання згоди на розроблення ФОП Страшку В.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту (договору строкового 

земельного сервітуту) строком на 2 роки для для розміщення 

тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та провадження 

тимчасової виїзної торгівлі з метою здійснення підприємницької 

діяльності за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ смт 

Власівка, вул.Молодідна, в районі будівлі № 15. 

26.  Про надання дозволу ТОВ «Радуга» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0506 га 

для будівництва та обслуговування магазину «Нива» за адресою: 

вул.Молодіжна, 14, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0884 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: пров.Робочий, 15, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність громадянці України Батяшовій Н.Г. 

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,0745 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Труда, 70, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки 

безоплатно у приватну власність громадянину України Шуліці А.О.  

29.  Про відміну рішень Власівської селищної ради. 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

Руденку С.М. щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для ведення індивідуального садівництва за адресою: вул.Молодіжна, 

біля присадибної земельної ділянки № 1/3, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

31.  Про надання дозволу гр.України Христенку Р.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у власність для ведення садівництва за адресою: СТ 

«Сегмент», діл.№ 79, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 

32.  Про надання дозволу гр.України Христенку В.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

безоплатно у власність для ведення садівництва за адресою: СТ 

«Сегмент», діл.№ 92, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 

 



33.  Про надання дозволу гр.України Петровій Л.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для ведення особистого селянського госпорарства за адресою: біля 

присадибної земельної ділянки по вул.Жовтнева, 2/12, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

34.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. України Перерві З.Т. за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Піщана, 12. 

35.  Про надання дозволу комунальному підприємству «Регіональний центр 

розвитку послуг» Кіровоградської обласної ради на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах Власівської 

селищної ради м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

36.  Про розірвання договору оренди землі від 02.10.2015 № 153 з 

громадянкою України Олійник Ганною Іванівною по Молодіжна, біля 

пошти буд. № 15, смт Власівка м. Світловодсь, Кіровоградська область. 

37.  Про розірвання договору строкового земельного сервітуту під 

тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності 

від 23.09.2013 № 18 з громадянкою України Олійник Ганною Іванівною 

по  Молодіжна, біля пошти буд.№ 15, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

38.  Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право встановлення земельного сервітуту в інтересах 

фізичної особи-підприємця Олійника А.В. для розміщення 

торговельного павільйону з метою провадження підприємницької 

діяльності за адресою: вул.Молодіжна біля буд.№ 15, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

39.  Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право встановлення земельного сервітуту в інтересах 

фізичної особи-підприємця Олійника А.В. для розміщення 

торговельного павільйону з метою провадження підприємницької 

діяльності за адресою: вул.Молодіжна біля буд.№ 15, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

40.  Про виконання селищного бюджету за 2017 рік 

41.  Про внесення змін  в п.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 рішення сесії № 414 від 

14.02.2018р. «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік». 

42.  Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік. 
 

 


