
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоршжвння ль 543

вiд 15 листопада2021 року м. Обухiв

Про внесення змiн до розпорядження Обухiвського
мiського голови вiд27.04.202| Ns227 uПро утворення
конкурсноТ KoMicii з проведення конкурсного вiдбору
суб'екта оцiночноТ дiяльностi для проведення експертноТ
оцiнки комун€шьного майна Обухiвськоi MicbKoT
територiальноТ громади))

З метою регулювання правових, економiчних та органiзацiйних основ
приватизацiТ та оренди комунаJIьного майна, що належить Обухiвськiй мiськiй
територiальнiй громадi КиiвськоI областi, удоскон€шення порядку залучення
суб'ектiв оцiночноi дiяльностi суб'сктiв господарювання на конкурсних
засадах до проведення оцiнки .майна, дотримання законностi, вiдкритостi та
прозоростi, piBHocTi, забезпечення конкурентних умов приватизацii,
ефективного використання об'сктiв комунuLльноI власностi ОбухiвськоI MicbKoi
територiальноi громади Киiвськоi областi, поповнення бюджету Обухiвськоi
мiськоi територiальноi громади Киiвськоi областi, керуючись пунктом 20,
частини 4, cTaTTi 42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>

1. Внести змiни до пункту 1 розпорядження Обухiвського мiського
голови та викласти його в наступнiй редакцiТ:

Утворити конкурсну комiсiю з проведення конкурсного вiдбору суб'екта
оцiночноТ дiяльностi для проведення експертноТ оцiнки комун€Lпьного майна

Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ громади в складi 7 осiб:

Голова KoMicii:
- Максим САВЕНКО, заступник мiського голови з питань дiяльностi

виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоТ областi

Секретар KoMicii:



/

- длiна кондрАтюК - начЕUIЬник управлiння економiки виконавчого

KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоТ областi;

Члени KoMiciI:
- олена БоБкоВА - начаJIьник вiддiлу фiнансово господарського

забезпечення викОнавчогО KoMiTeTY ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиiвськоТ областi;

- Наталiя голуБЕtъ _ виконуюча обов'язки нач€Lпьника юридичного

вiддiлу виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоТ ОбласТi;

- Свiтлана MIXHO - головний спецiалiст вiддiлу економiчного анаЛiЗУ,

планування, управлiння майном та приваlизашiт управлiння економiки
виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ обласТi,

- Вiкторiя IШЕНКО - лепутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi,

за згодою;
- Олександр САТКО - депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради киТвськоТ облаСтi,

за згодою.
2. Iншi пункти розпорядження зЕuIишаються без змiн.
3. КонтроJIь за виконанням цього розпорядження покласти на ЗасТУПнИКа

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськот мiськоi

ради Максима САВЕНКА.

Заступник мiського

дiяльностi виконавчих
ОбухiвськоТ мiськоi N{аксим ВЯХIРСВ

Кондратюк А.М.
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