
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять восьма сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29  січня  2019 року                                                                        № 566 

 

Про продовження до 2020 року 

терміну дії «Програми розвитку 

мінерально-сировинної бази, 

раціонального використання та 

охорони надр на території 

Власівської селищної ради на 

2014-2016 роки» 

 

Заслухавши інформацію селищного голови А.БАБАЧЕНКА щодо 

раціонального використання та охорони надр на території Власівської селищної 

ради на 2019-2020 роки, на виконання вимог Кодексу України «Про надра», 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», керуючись ч.22 ст.26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ:  

1. Продовжити до 2020 року термін дії «Програми розвитку мінерально-

сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на території 

Власівської селищної ради на 2014-2016 роки». 

2. Внести зміни до «Програми розвитку мінерально-сировинної бази, 

раціонального використання та охорони надр на території Власівської селищної 

ради на 2014-2016 роки», яка затверджена рішенням сесії Власівської селищної 

ради від 20.06.2014 № 549, а саме: 

 викласти назву Програми в наступній редакції «Програма розвитку 

мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр на 

території Власівської селищної ради до 2020 року»; 

 пункт 5 «Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми 

викласти в такій редакції: 

 

 



 

 

  «Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів, капітальних інвестицій ТДВ 

«Світловодське кар’єроуправління» та ТДВ «Об’єднання 

Дніпроенергобудпром». Можливе залучення коштів Державних та галузевих 

програм. 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 
2019 рік 2020 рік 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього,  

в тому числі (тис.грн.): 

25000 25001,2 50001,2 

державний бюджет 1000 1000 2000 

місцевий бюджет, 

в тому числі: 

- інформаційні заходи про наявність на 

території селищної ради Власівського 

родовища граніту, сприяння пошуку 

потенційних споживачів продукції 

- надання допомоги в організації виконання 

заходів необхідних для підвищення 

ефективності виробництва при розробці 

Власівського родовища граніту та переробці 

сировини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

0,2 

 

 

1 

1,2 

кошти не бюджетних джерел  
(гірничовидобувне підприємство ТДВ 

«Світловодське кар’єроуправління»)  

24000 24000 48000 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти та постійну комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії КІНДРА О.А.).  

 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Г.БАБАЧЕНКО 
 


