
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ДРУГА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 00.12.2020                                                                 № проект 

с. Миколаївка  

Про внесення до рішення 56 сесії сьомого скликання від 15.10.2020 року 

№ 60 «Про оголошення та проведення конкурсу на право передачі в 

оренду об'єкта водопостачання та водовідведення» 
 

Керуючись п. 31 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання Закону України “Про особливості передачі в оренду 

об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 №2624-˅׀, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 03.04.2012 року №150 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій з питань організації конкурсу щодо передачі в 

оренду чи концесію об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності, та укладання відповідних договорів» 

зі змінами, з метою оперативного надання якісних послуг з водовідведення 

та водопостачання населенню громади, сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення 56 сесії сьомого скликання від 15.10.2020 року 

№ 60 «Про оголошення та проведення конкурсу на право передачі в 

оренду об'єкта водопостачання та водовідведення», а саме:  
 

1.1. В пункті 3 рішення згідно У додатку № 3 «Порядок роботи конкурсної 

комісії для проведення конкурсу з оренди об’єкта водопостачання та 

водовідведення», зазначеному у  пункті 3 рішення, викласти Склад 

конкурсної комісії на визначення виконавця послуг з водопостачання 

та водовідведення на території Миколаївської сільської ради в новій 

редакції (Склад додається). 
 

1.2. Керуючись п.п. 6.6 пункту 6 «Порядок проведення конкурсу», додатку 

№ 3 «Порядок роботи конкурсної комісії для проведення конкурсу з 

оренди об’єкта водопостачання та водовідведення»,  скоротити термін 

підготовки конкурсних пропозицій про виконання умов конкурсу з  



 

дев’яносто днів на тридцять. 
 

2. Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної 

власності, транспорту, житлово-комунального господарства, благоустрою 

території громади, містобудування, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища 

 

 

Секретар ради             Вікторія НЕПИЙВОДА  

 

 

Додаток 

Склад конкурсної комісії 

на визначення виконавця послуг з водопостачання та 

водовідведення  на території Миколаївської сільської ради  

 

Рябуха В.С., голова конкурсної комісії, заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

 

Ольшанська А.В., заступник голови конкурсної комісії, начальник відділу 

ЖКГ; 

 

Гончаренко О.В.,  секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу 

ЖКГ                       

Члени комісії: 

Непийвода І.В., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер сільської ради; 

Бідненко С.М., керуюча справами (секретар) виконавчого комітету сільської 

ради; 

Непийвода Т.І., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за 

згодою); 

Зубко Н.В., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за згодою); 

Костенко В.В., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за 

згодою); 

Черненко О.А., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за 

згодою).  

 

 

Секретар ради                  Вікторія НЕПИЙВОДА  


