
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(четверта сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22  грудня  2015 року                                                                      № 40 

 

Про створення конкурсної комісії з 

відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна 

комунальної власності 

територіальної громади селища 

Власівка та виконавців робіт із 

землеустрою 
 

З метою врегулювання процедури конкурсного відбору виконавців робіт 

визначення ринкової вартості об'єктів нерухомого майна під час їх продажу або 

надання в оренду, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358 «Про проведення оцінки для 

цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства", Наказу Фонду Державного майна 

України від 29.08.2011 р. № 1270 «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності», керуючись ст.25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

  1. Створити та затвердити комісію з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності 

територіальної громади селища Власівка у такому складі: 
 

Голова комісії: Глинченко О.М. – голова комісії з питань законності, 

правопорядку, депутатської діяльності, 

гласності , захисту прав людини, 

зв’язків з об’єднаннями громадян та 

реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської 

діяльності ; 

Секретар комісії: Петько С.О. – юрисконсульт; 

 



 

 

Члени комісії: Жуковська Т.Г. – депутат селищної ради, головний 

бухгалтер-начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності; 

 Жарікова Л.М. – начальник земельно-комунального 

відділу, депутат селищної ради; 

 Кіндра О.А. – голова постійної депутатської комісії з 

врегулювання архітектурно-земельних 

відносин та охорони навколишнього 

середовища; 

 Сорокін В.А. – член виконкому селищної ради (за 

згодою); 

 Вовк Т.В. – голова постійної комісії з питань 

промисловості, енергетики, місцевого 

господарства, комунальної власності та 

реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської 

діяльності; 

 Занізра Ю.М.  – член комісії з питань промисловості, 

енергетики, місцевого господарства та 

комунальної власності. 

 Волков В.В. – член комісії з питань законності, 

правопорядку, депутатської діяльності, 

гласності , захисту прав людини, 

зв’язків з об'єднаннями громадян та 

реалізації державної регуляторної 

політики у сфері господарської 

діяльності. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення оставляю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко 


