
 

 

                                        
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  10 листопада  2016 року                                                  № 616 
                                            
Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 
“Про управління майном, що належить до 
комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда” 
 

Керуючись статтею 143 Конституції України, згідно зі                               
статтями 25, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статтями 8, 9 Закону України “Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)”, підпунктом 3 пункту 8 
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня  2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), Положенням про 
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності (оцінювачів), 
затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 
року № 2099,  Кіровоградська міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 

2012 року № 2099 “Про управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда” (зі змінами), а саме, 
склад конкурсної комісії по відбору суб'єктів оціночної діяльності 
(оцінювачів) при продажу майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда  затвердити в новій редакції, що 
додається. 

 
                          
                                                                                  

Міській голова                                                                         А.Райкович 

 

 

 

 

Шовенко 24 15 39  



 

 

 

Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
10 листопада 2016 року 
№ 616 

 
СКЛАД 

конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності 
(оцінювачів) при продажу майна, що належить до комунальної 

власності  територіальної громади міста Кіровограда 
 

Голова комісії 
 

  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                 
(за посадою, згідно з розподілом функціональних повноважень) 

 
Заступник голови комісії 

   
начальник управління комунальної власності  Кіровоградської міської ради 

(за посадою) 
 

Секретар комісії 
 
начальник відділу приватизації та обліку комунального майна управління 

комунальної власності Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 

Члени комісії: 
 

начальник юридичного управління  Кіровоградської міської ради  
(за посадою) 

начальник управління економіки Кіровоградської міської ради (за посадою) 
 

начальник контрольної служби Кіровоградської міської ради  (за посадою)  
 

голова постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності   

 
 
 
Начальник управління  
комунальної власності                                                                  О.Колюка 


