
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про створення комісії з конкурсного 
відбору суб’єктів оціночної діяльності  
та виконавців робіт із землеустрою 
 

Відповідно до ст.ст. 29, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою організації конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 
нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності та виконавців робіт із 
землеустрою на земельні ділянки комунальної власності для реалізації інвестиційних 
проектів 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Здійснювати за конкурсом відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 
нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності та виконавців робіт із 
землеустрою для земельних ділянок комунальної власності для реалізації інвестиційних 
проектів. 

 
2. Для проведення конкурсів створити комісію у складі: 
голова комісії -  
ГУГЛЕНКО Юрій Олександрович, перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 
члени комісії: 
КРИСАНОВА Юлія Григорівна, заступник начальника управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради, 
ЛОКТІОНОВА Олена Костянтинівна, начальник відділу в Олександрійському 

районі головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (за згодою для 
відбору виконавців робіт із землеустрою), 

МАКАРЕНКО Сергій Дмитрович, голова постійної комісії міської ради з питань 
приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин (за згодою), 

ШКЛЯРУК Юрій Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, 

(за посадою), начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської 
ради, 

 (за посадою), начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради. 

 
3. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради забезпечити 

організацію проведення конкурсів, вказаних у даному рішенні. 
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4. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради забезпечити 

розміщення інформації про проведення конкурсів на офіційному сайті Олександрійської 
міської ради: 

- про умови та час проведення конкурсу за 14 днів до оголошеної дати проведення 
конкурсу, 

- про результати конкурсу після затвердження протоколу конкурсної комісії 
рішенням виконавчого комітету міської ради.  

 
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 

23.05.2019 № 331 «Про створення комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності та виконавців робіт із землеустрою».   

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


