
 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(двадцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

від 26 січня 2018 року 

 

1.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної ради в 

одномандатних округах № 15, 20, 22. 

2.  Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік 

3.  Про встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно 

фізичних осіб на території смт Власівка. 

4.  Про внесення змін в абзац 2) підпункту 2.7.2, пункту 2.7 статті 2 додатку до 

рішення Власівської селищної ради від 06.09.2017 № 340 «Про встановлення 

ставок єдиного податку для суб'єктів господарювання на території 

Власівської селищної ради». 

5.  Про внесення змін в додаток № 1 «Ставки податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки» до рішення селищної ради від 06.09.2017 

№ 344 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки». 

6.  Про внесення змін в рішення сесії селищної ради від 23.09.2013 року № 361 

"Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах та  створення комісії з питань закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах" та п.4.8 розділу IV Порядку 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах. 

7.  Про надання згоди КП «Благоустрій» на укладення договору оренди на 

земельну ділянку площею 0,5186 га за адресою: вул.Молодіжна, 50-а, смт 

Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

8.  Про надання дозволу ДП «Світловодський лісгосп» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в 

постійне користування в межах населеного пункту смт  Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

9.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки Публічному акціонерному товариству 

«УКРТРАНСГАЗ» для обслуговування об’єктів газотранспортної системи 

(Кременчуцьке ЛВУМГ) за адресою: вул.Степова, 2, 4, 28, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 



 

10.  Про розірвання договору оренди землі від 23.10.2006 № 54/41 з ТОВ «А-

МЕТА» за адресою: вул.Молодіжна, 44 смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської обл. 

11.  Про надання в оренду ПП «Віктор і К» строком на 5 років земельної ділянки 

площею 1,2881 га для будівництва та обслуговування промислової бази за 

адресою: вул.Молодіжна, № 44, смт Власівка м.Світловодськ, 

Кіровоградська область. 

12.  Про розірвання договору оренди землі від 02.10.2015 № 153 з громадянином 

України Кириченко Ю.М. по вул.Молодіжна, біля житлового будинку № 17, 

смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

13.  Про надання в оренду фізичній особі-підприємцю Кириченко Ірині Андріївні 

строком на 25 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. 

14.  Про припинення дії договору оренди землі від 30.04.2014 № 142 з 

громадянином України Шиліним О.М. за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Східна, 11-а. 

15.  Про надання в оренду фізичній особі-підприємцю Шиліній Н.В. строком на 5 

років земельну ділянку площею 0,5915 га для будівництва та обслуговування 

промислової бази за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Східна, 11-а. 

16.  Про поновлення фізичній особі-підприємцю Дерев’янко О.В. договору 

оренди землі від 28.12.2012 № 127 за адресою: вулиця Молодіжна, 3, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

17.  Про відміну рішення Власівської селищної ради від 12.09.2014 № 597 «Про 

надання згоди громадянину України Гекалу В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Молодіжна, № 1/3 в смт Власівка». 

18.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною 

площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

вул.Зелена, 60, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, та 

передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність громадянину 

України Павлову О.П. 

19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність шляхом безоплатної передачі громадянину України Коваленку 

Р.В. для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель, що 

перебувають у комунальній власності - землі запасу Власівської селищної 

ради, за адресою: вул.Зелена, 84, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська обл., та надання земельної ділянки у приватну власність. 

20.  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. 

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

Руденку С.М. щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

індивідуального садівництва за адресою: вул.Молодіжна, біля присадибної 

земельної ділянки № 1/3, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська 

область. 

22.  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. 

23.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту (договору строкового земельного сервітуту на двадцять п’ять 

років), Приватному підприємству «Віктор і К» на право стоянки, проїзду 

транспортних засобів біля виробничої бази за адресою: вул.Шевченка, 

смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області та встановлення 

земельного сервітуту. 

24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту (договору строкового земельного сервітуту строком на двадцять 

п’ять років), Товариству з обмеженою відповідальністю «Гідросенд» на 

право стоянки, проїзду транспортних засобів біля виробничої площадки за 

адресою: вул.Молодіжна, 65, смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області, та встановлення земельного сервітуту. 

25.  Про затвердження Виробничої програми на водопостачання та 

водовідведення по КВКП «Водограй» на 2018 рік. 

26.  Про внесення змін в п.1 та п.2 рішення Власівської селищної ради від 

22.04.2016 № 97 «Про заборону Поховання іногородніх громадян на цвинтарі 

смт Власівка». 

27.  Про звернення до депутатських фракцій політичних партій у Світловодській 

міській раді щодо фінансування закладів освіти, культури та бібліотеки, що 

знаходяться на території смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської 

області. 

28.  Різне. 

 


