
 
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО  РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 113 

 

від 15 липня  2019 року 
 
Про затвердження складу комісії з проведення 

конкурсного відбору з передачі в оренду комунального майна  

 
Відповідно до статей 29, 59, 60 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", із змінами, з 
метою подальшого забезпечення жителів Музиківської об’єднаної територіальної громади 
зручного доступу до стоматологічних послуг, а також в зв’язку зі зверненням суб’єкта 
господарювання щодо передачі в частини будівлі з метою розміщення стоматологічного 
кабінету, враховуючи рішення сесії Музиківської сільської ради №527 від 18 червня 2019 
року «Про намір передачі в оренду частини будівлі КНП «Музиківська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» для розміщення стоматологічного кабінету» 

: 
1. Створити та затвердити склад комісії (додається) з проведення конкурсного відбору 

з передачі в оренду об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади 
Музиківської сільської ради, а саме частину площею 13,4 м2, яка знаходиться за адресою: 
Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 20, для 
подальшого розміщення в цій будівлі стоматологічного кабінету з метою забезпечення 
жителів громади Музиківської ОТГ зручного доступу до стоматологічних послуг, без права 
передачі в суборенду та зміни цільового призначення будівлі.  

2. Комісії з проведення конкурсу керуватися чинним законодавством України, в тому 
числі, але не виключно, зазначеними нормативно-правовими актами. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на голову комісії. 
 
 

Сільський голова                                                                  С.Н. Лейбзон 



 
 

 
Додаток  
до Розпорядження № 113 
від 15 липня 2019 року 

 
 

Склад комісії 
з проведення комісії з проведення 

конкурсного відбору з передачі в оренду комунального майна 
 
 

Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, житлово-
комунального господарства та 
енергоефективності, голова комісії, голова 
комісії  

Волошина Ольга Василівна  –  головний спеціаліст бухгалтерсько-фінансового відділу, 
заступник головного бухгалтера, заступник 
голови комісії 

 
Члени конкурсної комісії: 

 
Адамкович Галина Володимирівна – провідних спеціаліст  сектору бухгалтерського обліку та 

звітності  
Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. начальника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
 
Ртіщева Віталія Сергіївна – спеціаліст І категорії з адміністрування інформаційних систем та 

публічної інформації. 
Мазуренко Наталя Дмитрівна – бухгалтер КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
 
Шнирук Ірина Василівна – голова постійної депутатської комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та управління 
комунальною власністю (за згодою) 

 
 
 

Сільський голова                                                                  С.Н. Лейбзон 

 
 
 


