
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

XIII сесія VІI скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29   вересня   2016року                                                                №___-VII         
Про внесення змін та доповнень до Положення  

про комісію з відбору суб’єктів оціночної  

діяльності, затвердженого рішенням  L сесії 

Комсомольської селищної ради  V скликання  

від 11 березня  2010 року, № 1444-V . 

 

Відповідно до ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в 

Україні», ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  згідно 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  

селищна  рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Положення про комісію з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого  рішенням  L сесії Комсомольської селищної ради V скликання від 

11 березня 2010 року, № 1444-V (далі за текстом - Положення), а саме:  

1.1. У пункті 1.1. Положення посилання на статтю 12 Закону України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» замінити  

посиланням на статтю 8, статтю 9 Закону України «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)». 

1.2. Внести зміни та доповнення до пункту 1.6. розділу 1. Положення та викласти 

перший і другий абзац у наступній редакції: 

1.6. Вимогами до претендента для участі у конкурсі є наявність: 

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має  

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 

свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності. 

1.3. Внести зміни та доповнення до пункту 2.1. розділу 2 Положення та викласти його у 

наступній редакції: 

2.1. Інформація про проведення конкурсу може бути або опублікована  в засобах 

масової інформації або розміщена на інформаційному стенді біля приміщення апарату 

виконкому Комсомольської селищної ради або розміщена на офіційному веб-сайті 

Комсомольської селищної ради (за наявності) за 15-30 днів до оголошеної дати 

проведення конкурсу. 

1.4. Доповнити перелік підтвердних документів пункту 2.3. розділу 2 Положення 

такими словами: «копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності». 

1.5. Внести зміни та доповнення до пункту 4.3. розділу 4 Положення та викласти його у 

наступній редакції: 

4.3. Інформація про результати конкурсу може бути або опублікована  в засобах 

масової інформації або розміщена на інформаційному стенді біля приміщення апарату 

виконкому Комсомольської селищної ради або розміщена на офіційному веб-сайті 

Комсомольської селищної ради (за наявності).  



 

2. Відредактований у відповідності до цього рішення текст  Положення про комісію з  

відбору суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням L сесії Комсомольської 

селищної ради V скликання від 11.03.2010 року № 1444-V додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань планування 

бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг (голова комісії – Сілаєва В.А.). та мандатну, з питань депутатської 

діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – Кишинський В.М.). 

 

 

 

 

 

 
Комсомольський селищний голова       Д.М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 
 


