
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.10.2021 № 13-3/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до рішення від 20.06.2017 №24-7/VII „Про організацію та 

проведення конкурсу з вибору керуючої компанії Індустріального парку 

„Золотоноша” 

 

У зв’язку з кадровими змінами та необхідністю проведення повторного 

конкурсу на визначення керуючої компанії Індустріального парку 

„Золотоноша”, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.06.2017 №24-7/VII „Про 

організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

Індустріального парку „Золотоноша”, виклавши п. 2 в новій редакції: 

„2.Затвердити склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії 

Індустріального парку „Золотоноша” в новій редакції згідно з додатком”. 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на комісію з 

питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства, 

благоустрою та навколишнього середовища (Зоря М.А.) та комісію з питань 

розвитку підприємництва, промисловості, транспорту та зв’язку (Слюсар О.О.). 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 19.10.2021 № 13-3/VIII 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку 

 Голова конкурсної комісії 

Войцехівський  

Віталій Олександрович 
Міський голова 

Заступник голови конкурсної комісії  

Масло  

Олег Михайлович 
Перший заступник міського голови 

Секретар конкурсної комісії  

Дзюбан Вадим Андрійович 
Головний спеціаліст відділу прогнозування та 

розвитку громади 

Члени конкурсної комісії: 

Сьомак  

Наталія Олексіївна 
Секретар міської ради 

Остроглазова  

Вікторія Володимирівна 

Начальник відділу прогнозування та розвитку 

громади 

Веснін  

Ігор Володимирович 

Начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин 

Коваленко Олена 

Василівна 
Начальник фінансового управління 

Харін 

Артем Вікторович 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства 

Лукомська  

Тетяна Едуардівна 

Начальник управління праці та соціального 

захисту населення 

Слюсар 

Олексій Олександрович 

Голова постійної комісії з питань розвитку 

підприємництва, промисловості, транспорту та 

зв’язку (за згодою) 

Зоря Микола Антонович 

 

Голова постійої комісії з питань будівництва, 

землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього 

середовища (за згодою) 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


