
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять четверта позачергова сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

30 жовтня 2018 року 

 

1.  Депутатські запити. 

2.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Власівської територіальної громади житлових будинків з 

господарськими будівлями, які знаходяться на балансі державного 

підприємства ПАТ «Укртрансгаз» УМГ «Черкаситрансгаз» 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

3.  Про продовження ФОП ГНАТІЄНКУ С.Я. терміну дії договору на 

встановлення строкового особистого земельного сервітуту на право 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Власівської селищної ради. 

4.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на підставі рішення сесії Власівської селищної ради 

м.Світловодськ Кіровоградської області від 27.01.2017 № 264 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 53, та передачу 

земельної ділянки безоплатно у приватну власність громадянину 

України ВЯЛОВУ О.Л. 

5.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України 

ОСТАПЕНКО Олені Юріївні для будівництва індивідуального гаражу 

за рахунок земель, що перебувають у комунальній власності - землі 

запасу Власівської селищної ради за адресою: вул.Труда, біля будівлі 

№ 39, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської області, та 

надання ОСТАПЕНКО О.Ю. земельної ділянки у приватну власність. 

6.  Про надання дозволу гр.України КУЛІБАБІ Н.С. та гр.України  

КУЛІБАБІ О.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність (спільна часткова власність) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Кіровоградська 

область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Зелена, 99. 
 



 

 

 

 

7.  Про затвердження Програми виконання заходів з поліпшення 

матеріально-технічної бази, створення належних умов для захисту 

інформації при казначейському обслуговуванні селищного бюджету 

смт Власівка та одержувачів бюджетних коштів в Світловодському 

управлінні Державної казначейської служби України Кіровоградської 

області на 2018 р. 

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

9.  Про продовження ФОП ПЕРЕПЕЛИЦІ О.О. дії договору від 23.09.2013 

№ 23 на встановлення строкового особистого земельного сервітуту на 

право розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Власівської селищної ради. 

10.  Про продовження ФОП ПЕРЕПЕЛИЦІ О.О. дії договору від 23.09.2018 

№ 24 на встановлення строкового особистого земельного сервітуту на 

право розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Власівської селищної ради. 

11.  Про продовження ФОП ПЕРЕПЕЛИЦІ О.О. дії договору від 23.09.2018 

№ 25 на встановлення строкового особистого земельного сервітуту на 

право розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Власівської селищної ради. 

12.  Про продовження ФОП ПЕРЕПЕЛИЦІ О.О. дії договору від 23.09.2018 

№ 26 на встановлення строкового особистого земельного сервітуту на 

право розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Власівської селищної ради. 

13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України 

ЖУКОВСЬКОМУ І.О. для будівництва індивідуального гаражу за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності - землі 

запасу Власівської селищної ради за адресою: вул.Східна, смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської області, та надання 

ЖУКОВСЬКОМУ І.О. земельної ділянки у приватну власність 

14.  Про встановлення розміру середньомісячної кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів 

за рахунок коштів селищного бюджету на 2018 рік в смт Власівка. 

15.  Про підтримку депутатського звернення Власівської селищної ради 

сьомого скликання. 

16.  Різне. 

 


