
 

 

 _____

 

 

від___________2020 року

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до пункту 

LVIсесії міської ради VIIскликання  від

25 квітня 2019 року №24 «

Порядку закупівлі послуг з виконання

землеустрою, оцінки земель та

виконавця земельних торгів

засадах на території міста Шепетівки

 

У зв’язку з кадровими змінами та 

самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 2 рішення 

року №24 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

території міста Шепетівки», 

робіт із землеустрою, оцінки земель та 

на території міста Шепетівки

 

2. Рішення LXXIV сесії міської ради 

внесення змін до пункту 

року №24 «Про затвердження 

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів

території міста Шепетівки

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на 

та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охо

навколишнього  середовища (голова комісії 

 

 

 

Міський голова                                                      

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

_____ сесії міської ради VІIІ скликання 

оку №_______ 

Про внесення змін до пункту 2 рішення  

скликання  від 

року №24 «Про затвердження  

Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із  

землеустрою, оцінки земель та визначення  

виконавця земельних торгів на конкурентних  

на території міста Шепетівки». 

змінами та керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве

самоврядування в Україні”, міська рада 

Внести зміни до пункту 2 рішення LVI сесії міської ради VII скликання  від 25 квітня 2019 

року №24 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

території міста Шепетівки», а саме Комісію з конкурсного відбору суб’єктів 

робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

на території міста Шепетівки затвердити у новому складі згідно додатку.

сесії міської ради VII скликання від 11 червн

внесення змін до пункту 2 рішення LVIсесії міської ради VIIскликання  від 25 квітня 2019 

Про затвердження  Порядку закупівлі послуг з виконання

визначення виконавця земельних торгів на 

території міста Шепетівки» вважати таким, що втратило чинність. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охо

редовища (голова комісії Піголь О.А.). 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Проєкт  

 

 

  

 

Закону України „Про місцеве 

скликання  від 25 квітня 2019 

року №24 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на 

відбору суб’єктів – виконавців 

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах 

затвердити у новому складі згідно додатку. 

скликання від 11 червня 2020 року №46 “Про  

скликання  від 25 квітня 2019 

Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, 

на конкурентних засадах на 

 

ика міського голови Мовсісяна А.В. 

та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони 

                                                  Віталій БУЗИЛЬ 



                                               Додаток 

до рішення ______ сесії міської  

ради VІІІ скликання 

від __________2020 р. №______ 
 

 

Склад 

комісії з конкурсного відбору суб’єктів - виконавців робіт із землеустрою,  

оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах  

на території міста Шепетівки 
 

Мовсісян  

Артур Врамович 

-  заступник міського голови з питань розвитку 

інфраструктури та проектно-інвестиційної діяльності, 

голова комісії; 

 

Гринь 

Олександр Михайлович 

 

 

- начальник управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій апарату Шепетівської міської 

ради та її виконавчого комітету, заступник голови 

комісії. 

Чеханюк  

Антоніна Вікторівна 

 

 

Члени комісії: 

- головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин апарату Шепетівської міської 

ради та її виконавчого комітету, секретар комісії. 

Бондарєв 

Максим Васильович 

- голова комісії з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту, енергетики 

та зв’язку (за згодою); 

 

 

 

-      представник юридичного відділу апарату  

       Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету; 

Донков 

Володимир Васильович 

- начальник відділу містобудування та архітектури  

Шепетівської міської ради; 

Лановий 

Роман Дмитрович 

- начальник відділу у Шепетівському районі головного 

управління Держземагенства у Хмельницькій області 

(за згодою) 

 

Мазурець 

Наталія Миколаївна  

- начальник відділу з питань регулювання земельних 

відносин апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету; 

Піголь 

Олександр Анатолійович 

- голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

природного середовища (за згодою); 

Ружанська  

Наталія Вікторівна 

- головний спеціаліст-економіст відділу утримання та 

розвитку інфраструктури міста управління житлово-

комунального господарства Шепетівської міської 

ради.  

 

 

Начальник відділу з питань регулювання 

земельних відносин                                                                                             Н. Мазурець 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Р.Вознюк 


