
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

    18.03.2021                                                                                                             №  8/6-817 
м. Лиман

Про  затвердження  нового
складу  конкурсної  комісії
по  відбору  виконавців
робіт  з  виконання робіт  із
землеустрою,  оцінки
земель  та  виконавця
земельних  торгів  на
конкурентних засадах 

В зв'язку з кадровими змінами окремих членів конкурсної комісії по відбору
виконавців  робіт  з  виконання  робіт  із  землеустрою,  оцінки  земель  та  виконавця
земельних  торгів  на  конкурентних  засадах  затвердженого  рішенням  Лиманської
міської  ради  від  20.042017  року,  №7/26-1278  “Про  затвердження  нового  складу
конкурсної  комісії  по  відбору  виконавців  робіт  з  виконання  робіт  із  землеустрою,
оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах”, керуючись
ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 135,  Земельного кодексу України, ст. 19 Закону
України  “Про  землеустрій”  п.  34  ч.  1  ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  склад  конкурсної  комісії  по  відбору  виконавців  робіт  із
землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурсних засадах, у
новій редакції згідно додатку 1.

2.  Рішення  Лиманської  міської  ради  від  25.02.2020  року  №7/75-5122  “Про
затвердження  нового  складу  конкурсної  комісії  по  відбору  виконавців  робіт  з
виконання  робіт  із  землеустрою,  оцінки  земель  та  виконавця  земельних  торгів  на
конкурентних засадах”, визнати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну комісію з  питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко) і
заступника міського голови Авдєєнко Н.П.

Міський голова                                                                                              О.В. Журавльов

 



                                                                                                           Додаток 1
до рішення міської ради

                                                                                                           від ______ № ________

СКЛАД
конкурсної комісії по відбору виконавців з виконання робіт із землеустрою,

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

Авдєєнко Н.П. - заступник міського голови,голова комісії

Красногрудь Н.А. - начальник відділу земельних відносин  
виконавчого комітету міської ради, 
секретар комісії

Члени комісії:

Андрєєва Г.С. - начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі виконавчого комітету міської               
ради

Первушина А.Ю. - начальник відділу у Лиманському              
районі Головного управління
Держгеокадастру у Донецькій області 
(за згодою)

Пилипенко Т.В. - начальник фінансового управління 
міської ради

Стороженко В.І. - голова постійної комісії з питань
містобудування, будівництва,  земельних
відносин та охорони природи 

Шпак О.Г. - начальник відділу містобудування та
архітектури виконавчого комітету міської
 ради 

Шуляченко І.О. - начальник юридичного відділу виконавчого   
комітету міської ради

Секретар міської ради                                                                                    Н.В. Ляшко


