укрлIнл

лозIвськА MlcbKA рАдА
xAPKlBcbKoI оыIАсп
виконАвIпй KollITET

вiд

рIшЕння
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" вересня 2016 р.

Nе 9ад.

Про затверджсппя ск.ладу KoMicii щодо
органiэачfi i провелення копкурсiв з
вiдбору суб'скriв оцiночноi дiяльпостi,

якi булуь

зr:rученi до trроведепня
оцiнки б'сктiв прrrватпзацii

незалеrrсноi
та орендп майна ком!пlальЕоi власшостi
терпторiа.льноi громадп м. Лозова

Керуючись п. 1 в,,Iасних повновФкенl ст. З0 Закоку YKpai'trи "Про
мiсцеве самоврядrвання в УкраiЪi", Законом УкраiЪи "Про приватизацiю
невеликих державних пiдприемств (Ma;ry приватизацiю)", Законом Украi'ни
"Про оцiнку майItа, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в
Украihi", Методикою оцiнки майна, затвердженою постаЕовою KбiHEry
Мiнiсгрiв Украr'ни вй l0,12.2003 р. Nо l89l, Методикою оцirпо о6'скгiв орн,шr,
затвердженою постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10.08,1995 року
Nл 629, Положешrям про конкурсний вiдбiр суб'екгiв оцiночноi дiя;rьностi,
затвердженим наказом Фондl державного майна УкраiЪи вiд 3'1.12.2015 року
Nэ 2075, в зв'язку iз кадровими змiнами, виконавчий комiтег MicbKoi ради

ВИРIШПВ:
1. Затвердити склад KoMicii щодо органiзацii i проведення концrрсiв з
вiдбору сф'екгiв оцiночноi дЬльностi, лd hуд}ть запученi до цроведення
незалежноТ оцiнки об'скгiв приватизачii та opeн;M майна комунальноТ
власностi териmрiальноi громади м. JIозова:

Голова KoMicii:

ершов

заступник Лозiвського мiського голови

коБА

секретар MicbKoi ради

Сергiй Аrrгонович
Заgrупнrrк гпllовп KoMicii:
Сергiй Олексiйович

Секретар KoMicii:

ПОНОМАРЕНКО

Борис Вiкгорович

начапьник вiддiлу з облiку жшгла та управпiння
коIrФ/нальною власнiсто Лозiвськоi мiськоi ра.ш,t

Членп KoMicii:

воЙIЕнко

завiдrюча сектору земельнrо< вiдносин вiддiлу

Олена Володиlrллрiвна

мiсmбудъання, архiтекryри
вiдlосин йськоi рад,r

дЕгт.rIр

головний спецiалiст вiдлi,ту з облiку житла та
управrirтня комунальною втrаснiстю MicbKoi ради
головний спецiалiст юридичного вiдлiлу апараry
виконавчою KoMiTery MicbKoi ради

Лариса Олександriвна

IBIIEHKO
,Щмитро Юрiйович

мовIIАн

детц,тат MicbKoT ради, голова постiйноТ KoMicii з

Анатолiй Олександrович

ПИТаНЬ ЖИТЛОВО-КОlt{УНаЛЬНОГО ЮСПОДаРСТВа.
транспоргу та утракпiння комунапьною власнiстю
начальник фiнансового управлiння MicbKoT ради

мосЕш_ЕвА
тетяна Станiславiвна

CYKOBATI,D(

та земеJIьнIл(

-

НаталiяМихайлiвна

iнспекгор вiддiлу з облiку житла та 5пrравлiння
коп,IJлапьноювJIасЕiстюмiськоТрад,r

2. На перiод довгоцlивалоi вiдсутностi секретаря KoMiciT (через
хворобу, у разi вiдтryстrc.r, з iнших поважних причин) йою повноважешя
Itадаються головою

койсii

або йою заступником будь-якому члену KoMicii.

3. З метою забезпечення технiчноi пйготовки проведеI rя KoHKypciB
утворити робочу групу у такому склалi:

ПОНОМАРЕНКО
Борис

Вiкторович

- начапьник вiддiлу з облiку житла та 1правлiння

комунапьною власнiстю MicbKoi ради
- головний спецiа;riст вffiлу з облiку житла та
JIарисаОпексаядрiвна управпiнняком),rrальноювласнiстюмiськоiради
(стосовно об'екгЬ орен,ша)

ДЕГТЯР

- iнспекюр вiддirry з облiку ltитла та управпiння
CYKOBATIID(
Натапiя Михайлiвна ком},нальною власнiстю MicbKoi рали

(стосовно об'екгiв приватlвацii)

2. Розпорядження мiського голови вiд 11,11,2015 року Nо 325 "Про
затвердження в новому складi коrлсурсноi KoMicii щодо органiзацii i
проведенЕя KoHKypciB з вiдбору суб'ектiв отtiночноi дiяльностi, якi булуть
залученi до проведення незалежноi оцiнrол об'ектiв приватизацii та ореIци
майна комунальноi власностi територiальноТ громади м. Лозова" вважати
таким, що в,тратило чиннlсть.

3. Контроль за виконанням рiшення по,utасти
голови ершова С.А

на засryпника мiською

мiськf,й голова

с.в.зЕJIЕнськиЙ

Пономарепf, 2-з|-з,1

с.А.
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Д.Ю_ IвчеЕко

