
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 17 липня 2018 року 

 

1. Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

2. Про затвердження заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

3. Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка (Кабінет на першому поверсі). 

4. Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка (Зал зі сценою). 

5. Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка (Гурткова кімната на другому поверсі). 

6. Про затвердження повторної експертної оцінки нерухомого майна 

об’єктів оренди комунальної власності територіальної громади селища 

Власівка (Ігрова кімната). 

7. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

8. Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів 

господарювання на території Власівської селищної ради. 

8-

А 
Про встановлення ставок туристичного збору на території 

Власівської селищної ради 

9. Про встановлення ставок транспортного податку на території 

Власівської селищної ради. 

10. Про встановлення ставок збору за місця паркування транспортних 

засобів на території Власівської селищної ради. 

11. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку. 

12. Про встановлення ставок із сплати орендної плати за землю. 
 



 

 

13. Про встановлення строкового особистого земельного сервітуту на 

право розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Власівської селищної ради. 

14. Про продовження строку дії договору про встановлення строкового 

особистого земельного сервітуту на право розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Власівської селищної ради. 

15. Про продовження строку дії договору на встановлення строкового 

особистого земельного сервітуту на право розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Власівської селищної ради. 

16. Про продовження строку дії договору на встановлення строкового 

особистого земельного сервітуту на право розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Власівської селищної ради. 

17. Про внесення змін в підпункт 2.1. пункту 2 рішення Власівської селищної 

ради від 20.09.2013 № 393 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту (договору строкового земельного 

сервітуту 5 (п’ять) років) фізичній особі-підприємцю Солодрай М.В. для 

обслуговування прибудови приміщення та окремого входу аптеки та 

встановлення земельного сервітуту по вул.Молодіжна, № 23 в смт 

Власівка». 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

загальною площею 0,0506 га на підставі державного акту на право 

постійного користування землею Серія II-КР № 001750 ТОВ «Радуга» для 

будівництва та обслуговування магазину «Нива» за адресою: 

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

19. Про припинення Товариству з обмеженою відповідальністю «Радуга» 

право постійного користування земельною ділянкою загальною 

площею 0,0506 га за адресою: вул.Молодіжна, 14, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

20. Про надання в оренду гр.України Король І.Ф. строком на 49 років 

земельної ділянки загальною площею 0,0506 га для будівництва та 

обслуговування магазину за адресою: вул.Молодіжна, 14, смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність шляхом безоплатної передачі громадянці України Петровій Л.В. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель, що 

перебувають у комунальній власності Власівської селищної ради (землі 

запасу сільськогосподарського призначення), за адресою: 

вул.Жовтнева, 2/12, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область, 

та надання земельної ділянки у приватну власність. 



 

 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Приморська, 43, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність громадянці України 

Рєзанковій К.Д. 

23. Про надання дозволу КП «Власівські мережі» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва та обслуговування комплексу будівель 

та споруд за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Лівобережна, 9-а. 

24. Про надання дозволу виконкому Власівської селищної ради на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки за адресою: вул.Труда, 2, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська обл., яка надана в оренду гр.Лісовому 

С.М. 

25. Про надання дозволу гр.України Жуковському І.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу 

за адресою: вул.Східна, смт Власівка, м.Світоводськ, Кіровоградська 

область. 

26. Про надання дозволу гр.України Остапенко О.Ю. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу 

за адресою: вул.Труда, біля будинку № 39, смт Власівка, 

м.Світоводськ, Кіровоградська область. 

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

 


