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Про затверджеппя ск.палу KoMicii щодо
органirачii i проведення копкурсiв на

право орендп майна комунальноi власHocTi територiальноi громадп м. Лозова

Керlrочись п. 1 вrrасних повновахень ст. З0 Закону Укра'iни "Про

мiсцеве самоврядlвання в YKpaiHi", Законом УкраiЪи "Про орндr державноm
комунапьного мйна", Поряддом проведення конкурсу на прчrво оренди
державного мйна, затвердкеною постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд
31.08.2011 року Nч 906, згiдно з Порядком передачi в оренд/ мйна, цо е
комунальною власнiсто територiаьноi громади м. Лозова, затвердженого
рiшенням MicbKoi рали вй 20.09.2013 року Ns i002 (зi змiнаr,ли), у зв'язку з
кадровими змiнами, виконавчий комiтег MicbKoi ради

i

ВИРIШИВ:
1. Затвердити склад KoMicii щодо оргаIriзацii

i

право укJIадання доюворiв оренди мйна

проведення KoHKypciB на
KoMyHarrbHoi власностi

териmрiапьноi громади м. Лозова:

Голова KoMicii:

сршов

застrrпник Лозiвською мiського голови

грАнкIн

IiачаJIьник управJIrнЕя економlки Mrcbкol ради

Сергiй Аятонович
Засryпник mлови KoMicii:
Сергiй Олексаншrович

Секретар KoMicii:

ПОНОМАРЕНКО

Борис Вiкторович

начальrтик вiддiлу з облiку житла та управлiI rя
комунальною ыIаснiстю Лозiвськоi MicbKoi рали

rIлепп KoMicii:

воЙtЕнко

Олена Волод,rмирiвна

завiдуюча сектору земельнIr( вцносин вlддlлу
мiстобудування, архiтекг}?и та земеJьнID(
вiдrосин йськоi рад,r

шгтяр

головний спецiz.пiст вiддiлу з облiку житла
та
управлlння ком)шальною вrrаснiстю MicbKoi
рад.l

Лариса Олександрiвна

IBIIEHKo
,Щмитро

ГОЛОвниЙ спецiалiст юридиtIного вiддiлу
апарату виконlвчого KoMiTery MicbKoi
ради

Юрiйович

мовчАн

дец,тат мiськоi ради, юлова постiйноi koMicii з
пит:lнь житпово-комунаJьного господарства,
транслорry та упраыliшrя комуtlа:ьною дltаснiспо

Анатолiй Олекслцрович

MOCEHLEBA

нача,rьник фiнансового управлirrня MicbKoi
ради

тетяна Станiславiвна

2. На

перiод довготрива-поi вiдслностi секретаря KoMicii (через
хворобу, у разi вiдпустки, вiшlядженrrя або з iнших повахних причин) йЬю
повнова;кення надаються головою KoMicii абэ його заступником будь-якому
члену KoMicii.

3. З метою забезпеченЕя технi.шоi пiдmтовки проведеЕIrя KoHKypciB
утворити робоry групу у такоr,rу складi:

ПОНОМАРЕНКО
Борис

Вiкгорович

-

начаьник вiддirry

з облiку хитла та управлiнrrя

комунальною власнiстю MicbKoi ради
- гоповний спецiалiст вiддirry з облiку житла та
ЛарисаОлексаншriвна уrцlавлirrвяколrуrrа-ьноювласнiстюмiськоiради
(стосовно об'екгiв орнди)

ШГТtr

IlРЕДСТАВНИКИ пiдrриемств -

ба,тансо5примувачiв майн4 стосовЕо якою

проводиться конч.рс.

2. Розпорядження мiського юлови вiд 11.11.2015 року Nl З26 "Про
за] вердження в новому скл4лi KoHlgpcHc I KoMiciT щодо органiзацii i
проведення KoHKypciB на право оренди майна комуна.пьноi BrracHocTi
терrтtорiальноi громади м. Лозова" ввalкати тaким, що в,тратило чиннiсть.
З. Контроль за виконанням рiшеняя покласти
голови ершова С.А.

на засцлпlика мiського

мiськпй голова

с.в.зЕJIЕнськиЙ

п
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Д.Ю. Iвsенко

