ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської області
(тридцять восьма сесія сьомого скликання)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
від 24 січня 2019 року
1.

Депутатські запити.

2.

Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної
ради в одномандатних округах № 15, 20, 22.

3.

Про затвердження Порядку видачі документів дозвільного характеру
на території Власівської селищної ради.

4.

Про затвердження Програми приватизації об'єктів, що належать до
комунальної власності Власівської територіальної громади.

5.

Про затвердження складу та Положення про діяльність аукціонної
комісії з продажу об’єктів малої приватизації, що належить до
комунальної власності Власівської територіальної громади.

6.

Про продовження до 2020 року терміну дії Програми розвитку
мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони
надр на території Власівської селищної ради

7.

Про внесення змін в рішення Власівської селищної ради від 17.07.2017
№ 481 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів
господарювання на території Власівської селищної ради».

8.

Про внесення змін в додаток до рішення Власівської селищної ради від
17.07.2017 № 483 «Про встановлення ставок транспортного податку на
території Власівської селищної ради»

9.

Про внесення змін в рішення сесії селищної ради від 17.07.2018 № 482
«Про встановлення ставок туристичного збору на території Власівської
селищної ради»

10.

Про внесення змін в додатки № 1, № 3 до рішення селищної ради від
17.07.2018 № 480 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

11.

Про внесення змін в додатки № 1, № 3 до рішення Власівської
селищної ради від 17.07.2017 № 485 «Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку»

12.

Про поновлення гр.КАПШІ К.М. договору оренди землі від 23.09.2013
№ 134 по вул.Молодіжна, № 17, смт Власівка, м.Світловодськ,
Кіровоградська область

13.

Про продовження фізичній особі-підприємцю ПАХАЛЬКОВІЙ О.П..
договору оренди земельної ділянки від 30 квітня 2014 № 143 для
обслуговування прибудови та окремого входу магазину за адресою:
вул.Молодіжна, 4, смт Власівка м.Світловодськ, Кіровоградська
область.

14.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України
ІЛЬЄВСЬКОМУ М.П.. для будівництва індивідуального гаражу за
рахунок земель, що перебувають у комунальній власності, землі запасу
Власівської селищної ради, за адресою: ГК «Навігатор», ряд № 15,
гараж № 6
по
вул.Східна,
смт
Власівка
м.Світловодськ
Кіровоградської області, та надання гр. ІЛЬЄВСЬКОМУ М.П.
земельної ділянки у приватну власність.

15.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) загальною площею 0,0833 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул.Піщана, 15, смт Власівка
м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної
ділянки
безоплатно
у
приватну
власність
гр.України
БУРЛУЦЬКІЙ О.В.

16.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) загальною площею 0,0693 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул.Піщана, 13, смт Власівка
м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної
ділянки безоплатно у приватну власність гр.України ЄРШОВІЙ Л.В.

17.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) загальною площею 0,1122 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул.Першотравнева, 37, смт Власівка
м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної
ділянки безоплатно у приватну власність гр.України КІКТЕНКУ Ю.О.

18.

Про надання дозволу Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго»
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду площею 0,0042 га для будівництва та обслуговування
КТП-6/0.4 кВ по вул.Соснова, смт Власівка, м.Світловодськ,
Кіровоградська область

19.

Про надання дозволу Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго»
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду площею 0,1000 га для будівництва кабельних
електроліній 6 кВ в розріз існуючої КЛ-6 кВ «ЗТП-805-ЗТП-841» для
електропостачання КТП-6/0.4 кВ в районі вул.Східна та вул.Соснова
смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область

20.

Про надання дозволу ФОП КОРОЛЬ І.Ф. на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки, на яку поширюється право сервітуту строком на 5 років для
будівництва та обслуговування фонтану біля будівлі № 14 по
вул.Молодіжна, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область

21.

Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального
ремонту багатоквартирних житлових будинків смт Власівка на 20192022 р.р.

22.

Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах
та іншим категоріям громадян

23.

Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік.

24.

Різне.

