
 

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 26 травня 2021 року                № 92 

 
Про затвердження складу 

конкурсної комісії по відбору  

суб’єктів оціночної діяльності для  

проведення незалежної                             оцінки  

об’єктів нерухомого майна  

комунальної власності 

 

 

Керуючись статтями 141, 146 Конституції України, згідно зі             

статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

частиною другою статті 10 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні”, відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 

оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності, затвердженого 

рішенням міської ради від 06 листопада 2018 року № 1948, з метою 

виконання рішень Кропивницької міської ради щодо приватизації об’єктів 

комунальної власності міста Кропивницького: 

 

1. Затвердити склад конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності згідно з додатком.  

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 23 травня 2019 року № 67 “Про затвердження конкурсної комісії по відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності”. 

 

 
 

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
 

 

 

 
Тетяна Мініна 35 83 32 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

                                                                        26 травня 2021 року№ 92 

 
СКЛАД 

конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів  нерухомого 

майна комунальної власності 

 

Голова комісії 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

                                                    (за посадою) 

 
Заступник голови комісії 

начальник управління комунальної власності 

(за посадою) 

 

Секретар комісії 

начальник відділу приватизації управління комунальної власності 

(за посадою) 

 
Члени комісії: 

старший інспектор відділу з питань запобігання і виявлення корупції 

управління з питань запобігання і виявлення корупції 

(за посадою) 

 

заступник начальника управління економіки – начальник відділу економічного 

розвитку управління економіки департаменту з питань економічного розвитку 

   (за посадою) 

 

головний спеціаліст відділу приватизації управління комунальної власності 

   (за посадою) 

 
голова постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

                                                       (за посадою) 

 
 

 

Начальник управління 

комунальної власності      Алла ПАСЕНКО 
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