
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/21/                   від 28 лютого 2023 року 

 

Про внесення змін до складу конкурсної  

комісії з відбору суб’єктів оціночної  

діяльності для проведення незалежної оцінки  

комунального майна Збаразької міської ради 

 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Законом України "Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Методики оцінки майна, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року 

№ 1891 (із змінами), враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з 

питань законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів, з метою забезпечення ефективного 

управління комунальним майном Збаразької міської територіальної громади та 

удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів 

господарювання на конкурсних засадах, міська рада, у зв’язку з кадровими 

змінами, Збаразька міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна 

Збаразької міської ради, затвердженої рішенням міської ради № VIIІ/9/4                

від  19 липня 2021 року “Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності” 

(далі – Рішення), виклавши додаток 2  Рішення в новій редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісія з 

питань законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів. 
 

Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 28 лютого 2023 року №____ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки комунального майна Збаразької міської ради 

   

N 

п/п Прізвище, ім’я,  

по-батькові 
Посада 

1.  НАПОВАНЕЦЬ 

Роман Павлович  

Секретар ради Збаразької міської ради, 

голова комісії 

2.  ПАПУРА 

Оксана Степанівна 

головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та управління 

комунальним майном управління 

регіонального розвитку міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії: 

3.  БЕРЕКЕТА  

Галина Володимирівна 

начальник управління регіонального 

розвитку міської ради 

4.  ДМИТРИШИН  

Ольга Олександрівна 

головний спеціаліст з питань правового 

забезпечення управління освіти, молоді та 

спорту міської ради 

5.  МАРТИНЕНКО  

Ольга Миколаївна 

начальник відділу містобудування та 

земельних відносин міської ради 

6.  МШАНЕЦЬКА 

Світлана Зіновіївна 

головний спеціаліст бюджетного відділу 

міської ради 

7.  ПРИСЯЖНЮК  

Олександр 

Анатолійович 

керуючий справами виконавчого комітету 

(секретар) виконкому 

8.  СИНЧИШИН 

Василь Дмитрович 

депутат міської ради (за згодою) 

9.  ФЛІНТА  

Володимир Вікторович 

начальник управління освіти, молоді та 

спорту міської ради 

10.  ВОЙЦІХОВСЬКИЙ 

 Олександр  

 Богданович 

начальник управління економіки та 

залучення інвестицій міської ради 

 

 

Секретар ради                                                                    Роман НАПОВАНЕЦЬ 
 


