
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
 ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021      № проект
с. Миколаївка 
Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання 
від 06.11.2012 року «Про затвердження «Положення про конкурсний відбір
суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, 
які перебувають у власності громадян та юридичних осіб 
та підлягають продажу на території Миколаївської сільської ради»»

Розглянувши клопотання начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності Непийводи І.В. про внесення змін у зв’язку з кадровими змінами до
складу конкурсної  комісії  Миколаївської   сільської  ради з  відбору  суб’єктів
оціночної  діяльності  для  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних
ділянок  несільськогосподарського  призначення,  на  яких  розташовані  об’єкти
нерухомого  майна,  згідно  Положення  про  конкурсний  відбір  суб’єктів
оціночної  діяльності  для  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних
ділянок  несільськогосподарського  призначення,  на  яких  розташовані  об’єкти
нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб та
підлягають продажу на території Миколаївської сільської ради,  затвердженого
21  сесією  шостого  скликання  від  06.11.2012  року,  керуючись  с.  26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення двадцять першої сесії шостого скликання від 
06.11.2012 року «Про затвердження «Положення про конкурсний відбір 
суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності
громадян та юридичних осіб та підлягають продажу на території 
Миколаївської сільської ради»», а саме:

1.1. Внести зміни до складу конкурсної комісії Миколаївської  сільської 
ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна та затвердити новий склад, 
виклавши Додаток 2 в такій редакції:



Додаток 2  
до рішення двадцять першої 
сесії шостого скликання 
від 06.11.2012 року 
(в новій редакції)

Склад
конкурсної комісії Миколаївської  сільської ради

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких

розташовані об’єкти нерухомого майна.

Голова комісії:
Непийвода Інна Володимирівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер сільської ради;
Секретар комісії:

           Рахімова Неля Володимирівна – головний спеціаліст відділу земельних 
відносин, охорони навколишнього середовища, агропромислового розвитку та 
розвитку сільських територій;

Члени комісії:
 Непийвода Тетяна Іванівна – депутат сільської ради восьмого скликання, 
начальник Миколаївської дільничної ветеринарної лікарні; 
 Балаба Юлія Олександрівна – головний спеціаліст загального відділу 
сільської ради;
 Бідненко Світлана Миколаївна – керуюча справами виконавчого комітету
ради.

2. Рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 12.04.2016 року «Про зміни в складі
конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок» вважати таким, що втратило 
чинність.

3. Рішення тридцять другої сесії сьомого скликання від 14.02.2019 року № 17 
«Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 12.04.2016 
року «Про зміни в складі конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» 
вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту, 
житлово-комунального господарства, благоустрою території громади, 
містобудування, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ

