
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 22 листопада 2018 року 
 

1.  Депутатські запити. 

2.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

3.  Про погодження КП «Власівські мережі» відчуження майна, що є 

комунальною власністю територіальної громади смт Власівка, шляхом 

продажу. 

4.  Про передачу на баланс КП «Власівські мережі» 

внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення та 

зливної каналізації комунального житлового фонду та списання 

багатоквартирних житлових будинків з балансу комунального 

підприємства «Власівські мережі». 

5.  Про внесення змін в рішення селищної ради від 26.04.2014 № 513 «Про 

затвердження Переліку вільних земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу або 

продажу прав на них на земельних торгах (аукціоні), на території 

Власівської селищної ради». 

6.  Про внесення змін в рішення селищної ради від 16.12.2018 № 16 «Про 

створення комісії з добору земельних ділянок комунальної власності, 

які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних 

засадах (земельних торгах)» 

7.  Про затвердження Протоколу від 12.11.2018 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 на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,5551га за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 63-б. 

8.  Про розірвання договору оренди землі від 26.05.2017 № 171 з ТОВ 

«Техінвестпостач» по вул.Східна, № 7, в смт Власівка. 
 

 



 

 

9.  Про надання дозволу ТОВ «Укрмаслотрейд» на укладення договору 

суборенди на земельну ділянку площею 0,22256 га для будівництва та 

обслуговування АЗС за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 46. 

10.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) надану у постійне користування Товариству з додатковою 

відповідальністю «Світловодське кар’єроуправління» для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, загальною 

площею 240,3713 га за адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна, 53. 

11.  Про надання дозволу Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для будівництва кабельної електролінії 0,4 кВ від 

РЩ-11 № 8 до проектуємої опори № 1 ЗТП-842 за адресою: 

вул.Приозерна, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

12.  Про надання дозволу ФОП КОРОЛЬ І.Ф. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), на яку поширюється право сервітуту 

для встановлення тимчасової димової труби біля будівлі № 14 по 

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

13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянину 

України ХРИСТЕНКУ Р.М. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності - землі 

запасу Власівської селищної ради, за адресою: Садівниче товариство 

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

обл., та надання земельної ділянки у приватну власність. 

14.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі громадянину 

України ХРИСТЕНКУ В.М. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель, що перебувають у комунальній власності - землі 

запасу Власівської селищної ради, за адресою: Садівниче товариство 

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

обл., та надання земельної ділянки у приватну власність. 

15.  Про надання дозволу громадянам України ПРОТАСУ В.М., 

ПРОТАС Л.І., ПРОТАСУ С.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0022 га для 

будівництва та обслуговування прибудови літнього приміщення до 

квартири № 2 по вул.Лівобережна, № 11, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

16.  Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року. 
 



 

 

17.  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 2018р. 

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

19.  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. 

20.  Про повернення на баланс селищної ради обладнання Власівської 

амбулаторії, яке не використовується. 

21.  Різне. 

 


