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ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
03.01.2017
Первомайськ
№  1-р 
Про внесення змін до складу конкурсної комісії з відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель і виконавця торгів на конкурентних засадах


Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, частини третьої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку із кадровими змінами:
	Внести зміни до складу конкурсної комісії з відбору виконавця робіт по землеустрою, оцінки земель і виконавця торгів на конкурентних засадах, затвердженого розпорядженням голови Первомайської районної державної адміністрації від 12.08.2013 року № 1 86-р «Про затвердження положення про конкурсну комісію з відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель і виконавця торгів на конкурентних засадах» та викласти в новій редакції (додається).
	 Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації від 17.04.2015 року № 94-р «Про внесення змін до складу конкурсної комісії з відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель і виконавця торгів на конкурентних засадах».
	 Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



С. В. Бондаренко
Виконувач функцій і повноважень 
голови райдержадміністрації, перший 
заступник голови райдержадміністрації

Додаток
до розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації 03.01.2017 року №1-р
Склад
конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах
Голова комісії:
Бондаренко Сергій Володимирович перший заступник голови
райдержадміністрації
Секретар комісії:
Марсал Ольга Вікторівна	завідувач юридичного сектора 
апарату райдержадміністрації
Члени комісії:
Погорєлова                               в.о.	начальника	Управління
Олена Миколаївна                   Держгеокадастру у Первомайському
                                                районі (за згодою)

Марсал                                       завідувач юридичного сектора
Ольга Вікторівна	                   апарату райдержадміністрації
Ткач Інна Володимирівна	начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, туризму та державної реєстрації райдержадміністрації
Чмирьова 	начальник управління             
Ірина Євгенівна	агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Юрченко Олег Андрійович	заступник начальника фінансового
управління райдержадміністрації
Заступник голови
райдержадміністрації                                                В.	М.	Рябченко
  О.В.Марсал


