ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської області
ПАСПОРТ ВЛАСІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
м.Світловодськ Кіровоградської області
I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.
1. Загальні відомості.
Кількість населених
пунктів що входять до
складу ради

Кількість населення

Загальна площа
території ради (км2)

1

7656

22,7515

Кордони
(з якими територіальними
громадами межує)
Павлівська сільська рада
Недогарська сільська рада
Ялинцівська сільська рада

2. Відомості про населені пункти, що входять до складу ради.
Назва населеного
пункту

Кількість
населення
Всього

селище міського типу
Власівка

Кількість дворів

з них виборців

7656

5957

Всього
- приватні 1687
- багатоквартирні 47

Загальна Відстань
площа
до
з них жилих населеного центру
пункту (га)
ради
2275,15

3,0

1237
квартир
2394

-

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.
Юридична адреса ради

вул.Першотравнева, 59,
смт.Власівка,
м.Світловодськ,
Кіровоградська область,
27552

Номер
телефону/
факсу

Адреса електронної
пошти ради

(05236)
52454;
52241

radavlasovka@gmail.com

Чисельність апарату ради, осіб
Всього
(за штатом)

Кількість наявних
працюючих

27

23

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.
Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

Виконавчий комітет
Апарат ради
Земельно-комунальний відділ
Планово-економічний відділ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

14
1
2
1
5

Всього

23

5. Відомості про сільського, селищного голову.
Прізвище, ім’я
по батькові
Дата народження

Бабаченко
Анатолій Герасимович
22.06.1955

вища
Освіта
(в т.ч. у галузі
державного управління)
Партійність

Суб'єкт висування на самовисування
посаду
Місце роботи до
обрання на посаду

Начальник юридичного
відділу ТДВ "О ДЕБП"

Кількість скликань на посаді

позапартійний

Телефон
службовий
мобільний

(05236) 52454
0676260688

6. Відомості про секретаря сільської, селищної ради.
Прізвище, ім’я
по батькові

-

Дата народження

-

Місце роботи до
обрання на посаду

Кількість скликань на посаді

Освіта
(в т.ч. у галузі
державного управління)
Партійність

-

Телефон
службовий
мобільний

7. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього
Обрано депутатів
з них:
Самовисунення
Висунуті політичними партіями
з них: (перелік партій та кількість депутатів)
ВО «Батьківщина»
За освітою:
Вища:
Незакінчена вища:
Середня-технічна:
Середня-спеціальна:
Середня:

26
26
23
3
3
19
2
3
2
-

-

За віком:
До 30 років:
Від 30 до 60 років:
Старше 60 років:
За родом діяльності:
Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку
Працівники агропромислового комплексу
Працівники житлово-комунального господарства
Працівники охорони здоров'я
Працівники освіти, культури
Працівники місцевих держадміністрацій
Пенсіонерів
Осіб, що не працюють
Інші

3
21
2
5
4
1
7
1
3
5

8. Відомості про постійні комісії ради.
Назва постійної
комісії

Кількість
депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові
голови

Від якої партії
обрано

Телефон

1. Комісія з питань за- 4
конності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту прав людини, зв'язків з об'єднаннями
громадян та реалізації
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності

Глинченко
Олександр Миколайович

-

0971349452

2. Комісія з бюджетно- 5
фінансових питань та
соціальноекономічного розвитку

Кочеткова
Тетяна Іванівна

-

0979944687

3. Комісія з питань
5
освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціальних питань

Педько
Алла Іванівна

-

(05236) 52714

4. Комісія з врегулю5
вання архітектурноземельних відносин та
охорони навколишнього середовища

Кіндра
Олександр Анатолійович

-

0977728435

5. Комісія з питань про-

Вовк
Тарас Васильович

-

0683314055

мисловості, енергетики,
місцевого господарства,
комунальної власності та
реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності

4

9. Відомості про фракції та депутатські групи ради.
Назва депутатської фракції/групи

Кількість
депутатів

-

-

Прізвище, ім'я, по батькові
уповноваженого представника
-

10. Відомості про склад виконавчого комітету.
Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Алексєєва Ольга Євгеніївна

- підприємець;

Бакута Лариса Василівна

- начальник планово-економічного відділу ТДВ «О ДЕБП»;

Білявська Лариса Миколаївна

- вихователь-методист ДНЗ № 2 «Буратіно»;

Коваленко Володимир Петрович

- заступник директора заводу КШМБ ТДВ «О ДЕБП»;

Кравченко Віктор Іванович

- директор КВКП «Водограй»;

Петько Світлана Олександрівна

- секретар виконавчого комітету;

Подольський Анатолій Павлович

- пенсіонер;

Савченко Світлана Миколаївна

- культорганізатор Будинку культури;

Скороход Ігор Олександрович

– підприємець;

Сорокін Володимир Анатолійович – інженер з комплектації обладнання КП «Власівські мережі».
*(крім сільського/селищного голови та секретаря ради).
11. Відомості про органи самоорганізації населення.
з них:
Всього

будинкові комітети/
кількість членів

вуличні комітети/
кількість членів

квартальні
комітети/
кількість членів

-

-

-

-

Інші

(передбачені
відповідним Законом
України)

-

12. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.
Приміщення
(власне/орендоване)

Власне приміщення

Наявність службового
транспорту

2

Наявність оргтехніки:
телефон/факс/
комп'ютер/принтер/
копіювальний апарат
телефон/факс – 11/2 шт.
копіювал. апарат – 1 шт.
МФУ – 2 шт.
комп’ютер – 18 шт.
принтер – 10 шт.

Підключено до мережі
Інтернет (так/ні)

так

II. Економічна характеристика територіальної громади.
13. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.
№
з/
п

Структура земель

Площа,
га

Всього земель
у тому числі:
1. землі сільськогосподарського призначення
2. землі житлової та громадської забудови
3. землі оздоровчого призначення
4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення
5. землі рекреаційного призначення
6. землі історико-культурного призначення
7. землі лісогосподарського призначення
8. землі водного фонду
9. землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
10 Інші

2275,15

Відсотків до
загальної
площі
100%

61
144
-

3%
6%
-

0,72
218
276
961

0,03%
9%
11%
41%

614

30%

14. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.
а) Доходи:
ДОХОДИ
Загальний фонд (без субвенцій з державного
бюджету, крім освітніх та медичних)
у тому числі:
Власні і закріплені доходи
з них:
Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності
Внутрішні податки на товари та послуги
Податок на майно
Туристичний збір
Єдиний податок
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Інші надходження
Базова дотація з державного бюджету
Реверсна дотація з державного бюджету
Стабілізаційна дотація
Субвенція з державного бюджету на освіту та
охорону здоров'я
у тому числі:
освітня
медична
Інші субвенції (крім освітніх та медичних)

тис. грн.
Затверджено
на 2018 рік
7591,1

Затверджено
на 2017 рік
7261,1

%
виконання
108,0

7261,1

108,0

7591,1

268,854

100,00

80,0

761,810
4633,292
0,557
1579,699
0,935

107,2
108,5
99,9
106,7
100,0

758,430
5079,305
0,56
1631,4
0,950

15,850

240,3

36,870

0,1

3623,6

3,6

5102,0

100,0

5938,728

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
РАЗОМ загальний фонд
Спеціальний фонд (без субвенцій з державного
бюджету)
у тому числі:
Екологічний податок
Власні надходження бюджетних установ
Цільові фонди

775,0

100,0

13138,1

104,4

13529,8

657,9

140,6

880,9

63,57
593,385
0,970

83,3
101,2
130,9

53,0
827,9

657,9
7919,0
13796,0

140,6
110,7
106,1

880,9
8472,0
14410,7

Субвенції з державного бюджету
у тому числі:
РАЗОМ спеціальний фонд
Усього доходи І (без субвенцій)
Усього доходи ІІ (із субвенціями)
б) Видатки:
ВИДАТКИ
Загальний фонд (без субвенцій з державного
бюджету, крім освітніх та медичних)
Державне управління
Освіта
у тому числі за рахунок субвенції з державного
бюджету на освіту
Охорона здоров'я
у тому числі за рахунок субвенції з державного
бюджету на охорону здоров'я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Засоби масової інформації
Будівництво
Житлово-комунальне господарство
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,
телекомунікації та інформатика
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави
Видатки не віднесені до основних груп
Видатки за рахунок субвенцій з державного
бюджету
у тому числі на:
РАЗОМ загальний фонд
Спеціальний фонд (без субвенцій з державного
бюджету)
у тому числі:
Державне управління

Затверджено
на 2017 рік
12942,427

% виконання
97,0

тис. грн.
Затверджено
на 2018 рік
13668,243

2456,350
5579,0

97,0
99,0

3225,010
5243,732

201,05
2120,390

100,0
95,0

211,570
1925,804

967,937

90,0

871,550

764,0

94,0

1103,777

814,4

97,0

1086,8

39,3

50,0

12942,427

97,0

13668,243

1511,8

80,5

1780,185

30,2

99,87

14,0

Освіта
Культура і мистецтво
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Будівництво
Житлово-комунальне господарство
Економічна діяльність
Цільові фонди
Видатки за рахунок субвенції з державного
бюджету
у тому числі:
Освіта
Культура і мистецтво
Будівництво
Житлово-комунальне господарство
РАЗОМ спеціальний фонд
Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та
медичних)
Усього видатки ІІ
(із субвенціями)

589,0
14,91
45,646
490,14
131,263

99,5
88,3
100,0
61,0
98,6

820,75
33,5

210,63

54,0

611,9
247,035
53,0

775,0

58,0

325,0

85,0
50,0
450,0
190,0
2286,8
1511,8

0,0
0,0
100,0
0,0

85,0
50

80,5

190,0
2105,185
1780,185

2286,8

72,9

2105,185

15. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.
Кількість підприємств та установ

25

з них:
сільськогосподарських

-

Кількість малих підприємств

3

Кількість підприємців фізичних осіб

80

Кількість підприємців юридичних осіб

19

промислових

21

Кількість фермерських господарств

інших

4

Кількість особистих
селянських господарств

139

16. Відомості про обсяг залучених інвестицій.
Обсяг залучених інвестицій:

2016 рік

2017 рік

450000

325000

III. Соціальна характеристика територіальної громади.
17. Відомості про демографічну ситуацію.
Загальна
чисельність
населення

Кількість
народжених

Кількість
померлих

Природний
приріст
(скорочення) (+/-)

2016 рік

7697

43

140

- 97

2017 рік

7656

21

121

- 100

18. Відомості про населення територіальної громади.
Всього населення:

7656

Всього працездатне населення

4903

з них: дітей дошкільного віку

528

Всього непрацездатного населення

2753

дітей шкільного віку

758

Всього зайнятого населення

відомості
відсутні

пенсіонерів

1467

з них:

працездатних громадян

4903

зайнятого населення на території ради

2100

зайнятого населення за межами ради

відомості
відсутні

Всього безробітних

63

міграція населення:
вибулих

247

прибулих

353

19. Відомості про освіту.
Всього навчальних закладів

2

з них:

Всього кількість дітей та учнів:

834

з них:

дошкільних навчальних закладів

1

дошкільних навчальних закладах

309

загальноосвітні школи

1

кількість учнів 1- 4 класів

230

позашкільних навчальних закладів

-

кількість учнів 5-9 класів

254

школи - інтернати

-

кількість учнів 10-11 класів

40

Всього працюючих вчителів:
наявних вакансій

42
2,5

професійно-технічних
закладів

навчальних -

20. Відомості про охорону здоров'я.
Всього лікувально-профілактичних
закладів та аптек

5

з них:

Всього медичного персоналу

15

з них:

лікарень

-

всього лікарів

4

поліклінік

-

наявних вакансій

-

амбулаторій

1

всього середнього медичного персоналу

11

фельдшерсько-акушерських пунктів

-

наявних вакансій

-

аптеки

4

наявність спеціального транспорту

-

21. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.
Всього закладів культури

3

з них:

дитячі художні школи

-

дитячі музичні школи

1

бібліотеки

1

дитячі школи мистецтв

-

будинки культури та клуби

1

самодіяльні творчі колективи

7

музеї

-

дитячі

2

навчальні заклади:

1

дорослі

5

22. Відомості про спортивні споруди.
Всього спортивних об'єктів

3

з них:
стадіони

1

спортивні зали

1

спортивні майданчики

1

спортивні бази

-

плавальні басейни

-

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.
23. Відомості про відстань центру територіальної громади до:
До автомагістралі

80

До центрів сусідніх рад

(км)
12

з них дорога з твердим покриттям

80

з них дорога з твердим покриттям

12

До залізничної станції

15

До районного центру

12

з них дорога з твердим покриттям

15

з них дорога з твердим покриттям

12

До населених пунктів ради

-

До обласного центру

130

з них дорога з твердим покриттям

-

з них дорога з твердим покриттям

130

24. Відомості про регулярне транспортне сполучення.
Автомобільним транспортом

Кількість рейсів
на добу або
тиждень

Залізничним
транспортом

Кількість рейсів
на добу або
тиждень

до районного центру

10/доба

до районного центру

-

до обласного центру

-

до обласного центру

-

до центрів сусідніх громад

20/доба

до центрів сусідніх
громад

-

25. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.
Відомості про дату затвердження Орієнтовна вартість розроблення
документації або стадію
документації (тис.грн.)
розроблення проекту
Відомості про встановлення меж
населених пунктів

-

-

Відомості про розроблення
схеми планування території ради

-

-

Відомості про розроблення
генерального плану та зонування
населених пунктів ради

до 26.04.18

305,67

Відомості про розроблення
детального плану території

-

26. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.
Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

1) Будівництво зовнішніх мереж
центрального водопостачання
вулиць: Труда від буд.2 до
буд.32, Першотравнева від буд.3
до буд.57,Незалежності,
Березова, Чумацька смт
Власівка м.Світловодськ
Кіровоградської обл.

Проектом передбачено три черги будівництва зовнішніх мереж
центрального водопостачання. Загальна кошторисна вартість
будівництва 974,920 тис.грн.
У 2017 році закінчено будівництво. Довжина трубопроводу
1,951 км.

2) Реконструкція очисних
споруд смт Власівка

Проектно-кошторисна документація розробляється Департаментом
капітального будівництва за кошти обласного бюджету.

27. Відомості про основні проблеми території.
Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

1) Реконструкція артезіанського Розробка проектно-кошторисної документації та проведення
реконструкції за рахунок коштів державного, обласного та
водозабору, який побудований
селищного бюджетів.
більше ніж 50 років назад
2) Відсутність об’їзної дороги,
що створює суттєве
навантаження транспортного
потоку на існуючі селищні
дороги

Розробка проектно-кошторисної документації та проведення
будівництва за рахунок коштів державного, обласного та
селищного бюджетів.

3) Асфальтування ґрунтових
доріг селища

Залучення інвестицій з державного бюджету.

4) Отримання статусу містечка
обласного підпорядкування в
зв'язку з виключним
адміністративнотериторіальним положенням і в
результаті неможливість
проведення децентралізації

Виключення селища Власівка із підпорядкування Світловодської
міської ради та отримання статусу містечка обласного
підпорядкування в зв'язку з виключним адміністративнотериторіальним положенням (селище має незручне географічне
розташування, знаходиться в глухому куті Кіровоградської області
на лівому березі річки Дніпро, з трьох боків межує з
Кременчуцьким районом Полтавської області).

Селищний голова

А.Бабаченко

