
 

 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(двадцять дев'ята сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14  лютого  2018 року                                                                        № 416 

Про внесення змін в рішення сесії 

селищної ради від 23.09.2013 року 

№ 361 "Про затвердження Порядку 

закупівлі послуг з виконання робіт 

із землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах та  

створення комісії з питань 

закупівлі послуг з виконання робіт 

із землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах" та 

п.4.8 розділу IV Порядку закупівлі 

послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та 

визначення виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., керуючись 

ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2016 № 497, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2016 № 1667/29797, 

враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Власівська селищна 

рада     

ВИРІШУЄ: 

 1. Внести зміни в преамбулу рішення сесії селищної ради від 23.09.2013 

року № 361 "Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах та створення комісії з питань закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах", а саме:  

 

 



 

 

 

слова «Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

№ 579 від 25.09.2012 року «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з 

виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця  

земельних торгів на конкурентних засадах та створення комісії з питань 

закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» виключити. 

 2. В пункті 4.8 розділу IV Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах слова «газеті «Світловодськ вечірній» та» виключити. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


