
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року

№ 47-VIIІ «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» 

Відповідно  до  пункту  20  частини  першої,  частини  другої  статті  43
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою
удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання на конкурсних засадах та у зв’язку із кадровими змінами в
Управлінні обласної ради з майнових відносин обласна рада

ВИРІШИЛА:

       1.  Внести зміни до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року
№ 47-VIIІ  «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», виклавши додаток до рішення у новій редакції (додається). 
       2.  Контроль за  виконанням рішення покласти  на  постійну комісію
обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних
громад області.

                                                                   

Проєкт рішення обласної ради підготовлено Управлінням
обласної ради з майнових відносин та внесено постійною
комісією  обласної  ради  з  питань  управління  майном
спільної власності територіальних громад області



                                                                                                           Додаток 
до рішення обласної ради
від ______ 2022 року 
№ ____________- VIII

                                                                                           «Додаток 
до рішення обласної ради
від 24 грудня 2020 року 
№ 47-VІІІ

Склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Гурецький 
Рустам Валентинович

 - заступник  начальника  Управління
обласної  ради  з  майнових  відносин,
голова комісії;

Теплов 
Сергій Ігорович 

 

Терзі 
Катерина Олександрівна  

-

-

начальник  відділу  орендних відносин  та
приватизації  майна  Управління  обласної
ради  з  майнових  відносин,  заступник
голови комісії;

головний  спеціаліст  підвідділу  оренди
відділу  орендних  відносин  та
приватизації  майна  Управління  обласної
ради  з   майнових  відносин,  секретар
комісії.

Члени комісії:

Волошин 
Олег Валерійович

Дерев’янко Микола 
Миколайович

Дєордієв Валерій 
Захарійович

Єргієва Ольга 
Олександрівна

Колойденко Вадим       
Анатолійович

- заступник начальника відділу контролю
ефективності  використання  майна  та
підготовки правоустановчих документів
Управління  обласної  ради  з  майнових
відносин;

- депутат обласної ради;

- депутат обласної ради;

- депутат обласної ради;

- депутат обласної ради;



Лебедєв Роман
Сергійович

Періна Анна
Дмитрівна

Погребняк Людмила 
Георгіївна

Фабрикант Світлана 
Самуілівна

- начальник  юридичного  управління
апарату обласної ради;

- начальник  юридичного  відділу
Управління  обласної  ради  з  майнових
відносин;

- головний  спеціаліст  підвідділу  оренди
відділу  орендних  відносин  та
приватизації майна Управління обласної
ради з майнових відносин;

- депутат обласної ради.».



      Пояснювальна записка 
до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24 грудня 2020 року № 47-VIIІ «Про утворення конкурсної комісії

з відбору суб’єктів оціночної діяльності»

 Враховуючи зміни у посадових інструкціях спеціалістів відділу орендних
відносин та приватизації майна Управління обласної ради з майнових відносин,
необхідно  внести  зміни  у складі  конкурсної  комісії  з  відбору  суб’єктів
оціночної діяльності,  а саме: виключити Кричинську Вероніку Анатоліївну –
секретаря комісії та ввести до складу комісії, а також призначити секретарем
комісії,  Терзі  Катерину  Олександрівну  –  головного  спеціаліста  підвідділу
оренди  відділу орендних відносин та приватизації майна Управління обласної
ради з  майнових відносин.

Начальник відділу                                                                  
орендних відносин та приватизації майна                                  Сергій  ТЕПЛОВ   


	П Р О Є К Т Р І Ш Е Н Н Я

