
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від __27.01________2017 № __11____ 

м. Золотоноша 

 

Про проведення конкурсу для визначення суб’єктів оціночної 

діяльності на проведення незалежної оцінки вартості 

нерухомого та окремо визначеного майна на 2017 рік 

 

 З метою реалізації вимог Закону України „Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, необхідністю визначення 

суб'єктів оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки вартості 

нерухомого та окремо визначеного майна на 2017 рік, керуючись п 1, 7, 20 ч. 4, 

ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Провести до 01 березня 2017 року конкурс для визначення суб’єктів 

оціночної діяльності на 2017 рік на проведення: 

- незалежної оцінки вартості нерухомого майна; 

- незалежної оцінки вартості окремо визначеного майна. 

2. Створити конкурсну комісію для визначення суб’єктів оціночної 

діяльності на проведення незалежної оцінки вартості нерухомого та окремо 

визначеного майна на 2017 рік (додається). 

3. У своїй роботі комісія керується Положенням по конкурсному 

відбору суб’єктів оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки 

вартості нерухомого та окремо визначеного майна, затвердженого 

розпорядженням міського голови № 5 від 10.01.2013 „Про створення 

конкурсної комісії для визначення суб’єктів оціночної діяльності на проведення 

незалежної оцінки вартості нерухомого та окремо визначеного майна”. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 
 

 

Флоренко 53077 
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Додаток  
до розпорядження міського голови 

від___________2017 №__________ 

 

Склад 

конкурсної комісії для визначення суб’єктів оціночної діяльності на проведення 

незалежної оцінки вартості нерухомого та окремо визначеного майна  

на 2017 рік 

 
 

Голова конкурсного комітету 

Масло  О.М. 

 

- перший заступник міського голови; 

Секретар конкурсного комітету 

Распутна Л.Б. 

 

- провідний  спеціаліст відділу управління 

майном управління житлово-комунального 

господарства; 

Члени конкурсного комітету: 

Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального 

господарства; 

Кривошея Ю.С. начальник відділу управління майном 

управління житлово - комунального 

господарства; 

Остроглазова В.В. начальник управління економіки; 

Степовенко Г.А. в.о. начальника фінансового управління. 

 

 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 
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