
 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

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 

 

Відповідно до пропозицій постійно діючих депутатських комісій 

Власівської селищної ради про проблему щодо реалізації Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши  Паспорт 

Власівської селищної ради за 2017 рік, враховуючи фактори, що територія 

селища Власівка складає 2275,15 га земель, кількість населення – 7,79 тис.чол. і 

має незручне географічне розташування, що унеможливлює процес об’єднання 

селища з іншими населеними пунктами Кіровоградської області на 

добровільній основі, і є єдиним населеним пунктом Кіровоградської області, що 

межує з трьох сторін із Кременчуцьким районом Полтавської області, а також 

зважаючи на важливе промислове, соціально-культурне та історичне значення, 

перспективу подальшого економічного і соціального розвитку населеного 

пункту, зростання кількості населення, враховуючи рішення Власівської 

селищної ради 09.09.2016 № 173 «Про звернення до Кіровоградської обласної 

ради стосовно виключення з складу Світловодської міської ради Власівської 

селищної ради та віднесення населеного пункту смт Власівка до категорії міст 

обласного підпорядкування», керуючись Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.174, ст.175 Земельного 

кодексу України, Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 

березня 1981 року «Про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 



1. Звернутися до Світловодської міської ради Кіровоградської області 

щодо погодження виходу Власівської селищної ради із підпорядкування 

Світловодської міської ради та направлення відповідного Подання до 

Кіровоградської обласної ради стосовно віднесення селища міського типу 

Власівка Кіровоградської області до категорії міст обласного підпорядкування. 

2. Звернутися повторно до Кіровоградської обласної ради: 

з ініціативою про визнання селища міського типу Власівка містом 

Власівка Кіровоградської області та віднесення його до категорії міст 

обласного підпорядкування з наступним зверненням до Кабінету Міністрів 

України та Верховної Ради України; 

виключити зі складу Світловодської міської ради 2275,15 га земель 

смт Власівка та затвердити межі міста Власівка; 

встановити межі міста Власівка згідно з додатком. 

 

 

 

Селищний голова                                                                А.Г.Бабаченко 


