
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(тридцять шоста позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 серпня 2013 року                                                                 № 361 

 

(із змінами, внесеними згідно рішення сесії № 551 від 20.06.14) 

 

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 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови про продаж вільних від 

забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

комунальної власності (прав на земельні ділянки), з метою одержання 

додаткових надходжень для розвитку інфраструктури та задоволення 

соціально-економічних потреб територіальної громади смт Власівка, керуючись 

Конституцією України, ст.12, ст.136 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковим кодексом 

України, Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про державні 

закупівлі", Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

№ 579 від 25.09.2012 року "Про затвердження Порядку із землеустрою, оцінки 

земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах", селищна  рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах (додається). 

 

  2. Затвердити комісію з питань закупівлі послуг з виконання робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах у такому складі: 

(Пункт 2 в редакції рішення сесії № 551 від 20.06.14) 

Голова  комісії:     Кравченко В. І. – заступник селищного голови; 

Секретар комісії:   Петько С.О.   -  юрист селищної ради; 



 

 

Члени комісії:        Бабаченко  А.Г. – член виконкому селищної ради;  

 Жарікова Л.М.    – депутат селищної ради; 

 Жуковська Т.Г.   – головний бухгалтер селищної ради; 

 Кочеткова Т.І.   – депутат селищної ради; 

 Мисько С.М.      – голова постійної депутатської комісії з    

врегулювання архітектурно-земельних    

відносин та охорони навколишнього    

середовища; 

 Пасько В.Л. – депутат селищної ради; 

 Яковлев В.М. – депутат селищної ради. 

 

 3. Відмінити рішення Власівської селищної ради від 18.01.2011 року за   

№ 38 "Про підготовку, організацію та проведення земельних торгів в формі 

аукціону в с.Власівка".  

 

 4. Внести зміни в положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної 

діяльності комунальної власності територіальної громади селища Власівка та 

виконавців робіт із землеустрою, затверджене рішенням Власівської селищної 

ради № 177 від 20.03.2012 року, а саме: 

 - слова "та виконавців робіт із землеустрою" – виключити; 

 - пункт 2.7.2 – виключити. 

 

 5. Опублікувати дане рішення у місцевих засобах масової інформації, а 

саме: в газеті „Світловодськ вечірній” та на веб-сайті Власівської селищної 

ради.  

 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

селищної ради Коваль Г.Т. та на постійні комісії селищної ради з питань 

промисловості, енергетики, місцевого господарства, комунальної власності та 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

(голова комісії депутат Якимець М.В.) і з бюджетно-фінансових питань та 

соціально-економічного розвитку (голова комісії депутат Коваленко В.П.). 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


