
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

від 21 лютого 2019 року 
 

1.  Депутатські запити. 

2.  Про проведення проміжних виборів депутатів Власівської селищної 

ради в одномандатних округах № 15, 20, 22. 

3.  Про затвердження видів громадських робіт та перелік об’єктів для 

порушників, які відбуватимуть адміністративне стягнення та 

кримінальне покарання у виді суспільно-корисних (громадських) робіт 

на 2019 рік на території смт Власівка 

4.  Про належність адмінбудівлі Власівської селищної ради по 

вул.Першотравнева,59, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської 

області 

5.  Про належність майна Власівського Будинку культури по 

вул.Труда, № 35, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської 

області. 

6.  Про належність майна дитячого сектору Власівського Будинку 

культури по вул.Молодіжна, № 15, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області. 

7.  Про належність майна літньої танцювальної площадки Власівського 

Будинку культури по вул.Східна, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області. 

8.  Про належність будівель та споруд ДНЗ №2 «Буратіно» по вул.Східна, 

№ 6-а, смт Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

9.  Про належність майна загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 за 

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

вул.Труда, № 86. 

10.  Про належність будівлі амбулаторії по вул.Східна, № 3, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області. 

11.  Про прийняття засобів медичного обладнання та інвентарю у 

комунальну власність Власівської територіальної громади. 

12.  Про затвердження Програми співфінансування робіт з капітального 

ремонту багатоквартирних житлових будинків смт Власівка на 2019-

2022 р.р. 



 

 

від 25 лютого 2019 року 
 

 

13.  Про затвердження виробничої програми на водопостачання та 

водовідведення по КП «Водограй» на 2019 рік. 

14.  Про затвердження Програми оснащення водопровідних вводів 

багатоквартирних житлових будинків смт Власівка вузлами 

комерційного обліку на 2019 рік. 

15.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік. 

16.  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2020 рік. 

17.  Про встановлення ставок із сплати орендної плати за землю на 

2020 рік. 

18.  Про встановлення ставок туристичного збору на території Власівської 

селищної ради на 2020 рік. 

19.  Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів 

господарювання на території Власівської селищної ради на 2020 рік. 

20.  Про встановлення ставок збору за місця паркування транспортних 

засобів на території Власівської селищної ради на 2020 рік. 

21.  Про встановлення ставок транспортного податку на території 

Власівської селищної ради на 2020 рік. 

22.  Про продовження ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Договору оренди 

№ 1019/8673/2 нерухомого майна (нежитлового приміщення). 

23.  Про продовження громадянці України ДЯЧЕНКО Л.В. договору 

оренди землі № 91/041038300005 від 01 лютого 2009 р. для 

будівництва та обслуговування дитячого кафе з житловими 

приміщеннями за адресою: вул.Східна (біля лісопаркової зони), смт 

Власівка, м.Світловодськ, Кіровоградська область. 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність шляхом безоплатної передачі гр.України 

ШТЕПІ Р.В. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель, що перебувають у комунальній власності, землі запасу 

Власівської селищної ради за адресою: вул.Зелена, 77-а, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградської області, та надання безоплатно 

земельної ділянки у приватну власність ШТЕПІ Р.В. 

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

загальною площею 0,1121 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Першотравнева, 72, смт Власівка м.Світловодськ, 

Кіровоградська область, та передачу земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність гр.України ГАВРИЛЮКУ В.М. 



 

 

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) загальною площею 0,1500 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: вул.Приморська, 9, смт Власівка 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, та передачу земельної 

ділянки безоплатно у приватну власність гр.України МАР'ЯНЧУК В.І. 

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр.України 

ДЯЧЕНКУ О.Б. щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

приватну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: вул.Грушевського, 1-а, смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область 

28.  Про приватизацію квартири № 4 у багатоквартирному житловому 

будинку по вул.Молодіжна, 43, смт Власівка. 

29.  Про виконання селищного бюджету за 2018 рік. 

30.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 18.12.2018р № 562 

«Про селищний бюджет на 2019 рік». 

31.  Про тимчасове часткове покладання обов'язків селищного голови на 

депутата ЖАРІКОВУ Л.М., начальника земельно-комунального 

відділу, на період відпустки селищного голови БАБАЧЕНКА А.Г. 

32.  Різне. 
 


