
                     
              УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ  П’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27 березня 2014  року                                                        № 2910 
 
Про внесення змін до  
рішення Кіровоградської міської  
ради від 11.12.2012 № 2119  
“Про утворення постійної комісії  
по відбору виконавців робіт із 
землеустрою, оцінки земель,  
визначення виконавців земельних   
торгів на конкурентних засадах” 
 
 Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  статті 136 Земельного кодексу України та  
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України                        
від 25.09.2012 № 579 “Про затвердження Порядку закупівлі послуг з 
виконання робіт із  землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 
земельних торгів на конкурентних засадах”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської  міської  ради                            
від 11 грудня 2012 року № 2119 “Про утворення постійної  комісії по  
відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,  визначення 
виконавців земельних  торгів на конкурентних засадах”, а саме викласти 
склад постійної  комісії по відбору виконавців робіт із землеустрою, 
оцінки земель,  визначення виконавців земельних  торгів на конкурентних 
засадах у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну   
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання  
земельних відносин. 

 
 
Міський голова       О.Саінсус 

 
 

Каратєєва 32 29 74  



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської  
міської ради  
27 березня 2014 року № 2910 

 
 
 

СКЛАД 
постійної  комісії   по  відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 
земель,  визначення виконавців земельних  торгів на конкурентних 

засадах 
 
 
 

Голова комісії 
 

Голова постійної  комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання  земельних відносин  
 
 

 
Секретар комісії 

 
Головний спеціаліст відділу землекористування  
управління земельних  відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради  
 

Члени комісії: 
 

Начальник управління земельних  відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради 
 
Начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради  - головний архітектор  
 
Начальник юридичного управління Кіровоградської міської ради 
 
Начальник фінансового управління  Кіровоградської міської ради 
 
Представник управління Держземагентства у Кіровоградському районі 
Кіровоградської області (за згодою)  
 
 

Начальник управління 
земельних  відносин та охорони  
навколишнього природного середовища  
Кіровоградської міської ради      В.Пидорич 


