
 
 
 

УКРАЇНА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 15 грудня  2014 року       № 581 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради «Про затвердження  
Положення про конкурсний відбір суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок,  
на яких розташовані об’єкти нерухомого майна 
 
 Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» 
частини першої ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна», що додається. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради забезпечити внесення 
даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шевченко 32 29 74 



      ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

          15 грудня 2014 року  
№ 581 

  Проект 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____»_________ 2014 року      № ______ 
 

             
Про затвердження Положення про конкурсний  
відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок,  
на яких розташовані об’єкти нерухомого майна 

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2009 р. № 381 «Про затвердження Порядку здійснення 
розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 
державної та комунальної власності», Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна (додаток). 

2. Створити конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна, та затвердити її склад, що додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
 
 
Секретар міської ради  І.Марковський 

 
Шевченко 32 29 74 


