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з кадровими змiнами та
визцачення керуючоi

керуючись ст. 25 Закону

MicbKa рада вирiшила:

1. Внести змiни до рiшення MicbKoi ради
органiзацiю та проведення конкурсу з
Iндустрiального парку,,ЗолотонбтIтg[", виклавши л. 2 в новiй редакцii:

,,2.затвер дити склад конкурсноi koMicii з вибору керуючоi компанii
Iндустрiального парку ,,Золотоноша" в новiй редакцii згiдно з додатком''.

2. Координацiю роботи з виконання рiшення доручити першому заступнику
мiського голови Маслу о.м., контроль за виконанням покласти на комiсiю з
питань будiвництва, землеустроЮ, житлово-комун€Lлъного господарства,
благоустрою та .цЩ4ьF.нього середовища (Зоря м.А.) та комiсiю з питань

ЗОЛОТОНIСЬКА MICьKA РАДА

рIшЕння

вiд,/,/ /02021 Jф
м. Золотонсl

необхiднiстю
компанii

УкраТни ,,Про

проведення повторного
Iндустрiального парку
мiсцеве самоврядування

вiд 20.06.20|7 J{p24-7|YII ,,Про
вибору керуючоi компанii
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Про внесення змiн до рiшення вiд 20.06.20|7 Ns24-7lVII ,,Про органiзацiю та
з вибору керуючоi компанii Iндустрiального парку

У зв'язку
конкурсу на
,,Золотонбтттз",
в УкраIнi",-

проведення конкурсу
,,Золотоноша"
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Вiкторiя Остроглазова 2З 850
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сItлАд
конкурсно1 комlс11 з виOору керуючо1 компан11 lндустрl€Lльного парку

Голова конкурсноi KoMicii
Войцехiвсъкий
Вiталiй Олександрович

мiський голова

Засryпник голови конкурсноi KoMicii
Масло
олег Михайлович

Перший заступник мiського голови

Сек ретар конкурсноi KoMicii

Щзюбан Вадим Андрiйович Головний спецiалiст вiддiлу прогнозуваннrI та
розвитку громади

Члени конкурсноi KoMicii:

Сьомак
наталiя олексiiвна Секретар MicbKoi ради

Остроглазова
В iкторiя Володимирiвна

Началъник вiддiлу прогнозування та розвитку
громади

BecHiH
Iгор Володимирович

Начальник управлiння
забудови та земельних

архiтектури,
вiдносин

реryлювання

коваленко олена
василiвна Начальник фiнансового управлiння

XapiH
Артем Вiкторович

Начальник управлiння житлово-комун€IJIьного
господарства

Лукомська
Тетяна Едуардiвна

працi та соцiальногоНачальник управлiння
захисту населення

Слюсар
Олексiй Олександрович

Голова постiйноi KoMicii з питань розвитку
пiдприсмництва, промисловостi, транспорту та
зв'язку (за згодою)

Зоря Микола Антонович
Голова постiйоi KoMicii з питань будiвництва,
землеустрою, житлово-комунального
господарства, благоустрою,та навколишнього
середовища (за згодою)

наталiя СьомАк
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