БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННя

г

ПРО'::':::::::НКУРСНОі комісli Броварської міськоі ради ~BeдeнНR
3

о надання земельних ділянок в оренду в М. Бровари

Керую:ись СТ.12 Земельного кодексу Украіни, ст.16 Закону Украіни <<Про

o~eHДY зеМЛІ», СТ.25 Закону України «Про місцеве самоврvnvвання в У ...
МІська рада
'AМ,J
краІН!»,
ВИРІШІЛА:

1.

Утвори~и конкурсну комісію Броварської міської ради з проведення
K~HКYPCIB щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари у складі
ЗГІДНО з додатком

2.

1.

Затвердити Положення про конкурсну комісію Броварської міської ради з
проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м.
Бровари (додаток

2).

З. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 15.03.2007 р. Н!! 27518-05 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів

щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари» (далі - Рішення),
ВИЮІавши П.2 Рішення в наступній редакції: «2. Визначити організатором

конкурсів Конкурсну комісію Броварської міської ради з проведення
конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари (далі -

Конкурсна комісія). Чисельний та персональний склад Конкурсної комісії
та Положення про неї затверджуєrься рішеннями Броварської міської
ради».

4. РішеННJl набуває чинності з 01 червня 2007 року.
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ПОДАННЯ:

С.В. ПіддубнJIК

Деnyrат міської ради

ПОГОДЖЕНО:
І.В.Сапожко

Секретар ради
Заступник міського голови
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Додаток

1

о до рїШеНВJI Броварської міської ради
вІД «~)) hfМ&&e. 200 ~ р. N2~

Склад Конкурсної комісії Броварської міськ оо
надання земел

•

о
01 ради З проведеВШІ КОНКУРСІВ щодо
ьних дшянок В оренду в м. Бровари

Антоненко Віктор Олександрович
Піддубняк Сергій Васильович

міський голова, голова комісії
голова постійної комісії за питань

благоус"1'рОЮ територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва
та інвестицій, заступник голови
комісії

Руденко Володимир Володимирович

заступник міського голови,
заступник голови комісії

Гордієнко Тетяна Василівна

начальник земельного відділу,
секретар комісії

Голубовський Григорій Павлович

заступник міського голови

Сапожко Ігор Васильович

секретар міської ради

Трощенко Ігор Вячеславович

~епутат міської ради (за згодою)

Кривонос Анатолій Володимирович

голова постійної комісії з
гуманітарних питань (за згодою)

Михайлов Олександр Михайлович

голова постійної комісії з питань
законності та правопорядку

(за

Вїканов Євген ПetpОВИЧ
Ротар Павло Борисович

Сушко Наталія Мар'янівна

згодою)

депyraт міської ради (за згодою)

депутат міської ради (за згодою)
депyraт міської ради (за згодою)

В.О. Антоненко

Міський голова

ПОДAlПlЯ:

Депутат міської р~и

С.В.ПіддуБНJlI(

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

І.В. Сапожко

Додаток 2

.

. до РІшення Броварської міської ради

вІД «.!l..» .fI~ 200~p. H2~
Положення про КОнкурсну комісію Броварсь ...

..

конкурсів щодо Haд8ННJI земельних діл'::; ::;::;а::зБ~:~

Це Положення розроблено відповідно до Земельного KOneKCY укра"· 3
..
По·
З
'"
IUНИ, ахону
YКP~« р оренду зеМЛІ», акону Украіни «Про місцеве самоврядув8ИШІ в
УКРаІНІ», ~оложення про ПОрядок проведення конкурсів щодо над8ИШІ
земельних дшянок в оренду в м. Бровари.

Це Полож~~н~ виз~ачає порядок створення та діяльності конкурсної комісії
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради з проведення конкурсів щодо надання земельних

ділянок в оренду в м. Бровари (далі - комісія).

Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості,
неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і
проведенні конкурсів відповідно до Положення про порядок проведення
конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари .

...
Терміни, що визначені в Положенні про порядок пр?ведення конкурсів ~oдo
надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари, зберІГають своє значення І для
цього ПоложенWI.

ЗАГAJlЬШ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комісія - це постійно діючий колегіальний орган, визначений міською радою
для вирішення оперативних питань організації та проведення конкурсу щодо
наданнЯ земельних ділянок в оренду в м. Бровари, з метою визначення
переможця конкурсу.

.
. коМІ·сії є·.
2. Основними прИВЦИІІами ДlЯЛЬНОСТІ
додержання чинного законодавства;

J(олегіальність прИЙВЯТl'Я рішень;
ПОВНОТа розгляду конкурсНИХ

пропозицій

іОНІСурсу;

Обrpуитованість прийнятих рішень;

відповідно до встановлених умов

рівність усіх претендентів перед комісією;
незалежність членів комісії (недо

.
учасників конкурсу);

ПУщення ВТРучання в д..

. ... будьоргаНІВ місцевого самоврцуванц а також

яких органІВ державної влади та.

1JIЛЬНІСТЬ КОМІСІІ

професійність членів комісії.

3. Виконавчий
комітет Броварської міСЬКО·І· ради
б'
.. б
. .
б .
зо ов JlЗании за езпечити
КОМІС1Ю
нео ХІДНИМИ документами та реком
.
ендац1JlМИ ДЛJI проведеННJI
. овідного конкурс·
вlДП .
~, ПРИМlщеннJIМ ДЛJI проведення ії засідань, комп'ютерною

теХНІКОЮ, засобами зв язку, канцелярським прилaдцJIМ тощо.

СКЛАД ТА ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

4. Д~ складу комісії можут~ входити: депутати Броварської міської ради,
працІВНИКИ виконавчого КОМІтету та інших виконавчих органів Броварської
міської ради.

Очолює комісію міський голова.

5.

Чисельний та персональний склад комісії виноситься на розгЛJIД Броварської

міської ради за поданням постійної комісії з питань благоустрою територій,

земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій.

6. Склад комісії затверджуєrься рішеННJIМ Броварської міської ради.
На час роботи в комісії за ії членами зберігаються ~cцe роботи (посада) та
середній заробіток згідно з чинним законодавством УКРаІНи.

ЗАВДАННЯ ТА ФУВІЩІЇ КОМІСІЇ
7. Основними завданнями комісії є:
_ проведення конкурсу відповідно до ПоложеННJI про порядок проведеННJI
Конкурсів щодо надання земельНИХ ділянок в оренду в м. Бровари.
- визначення переможця конкурсу.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЇ
8. Комісія має право:
.
... ого внеску;
- Встановmoвати рОЗМІР гарантШН

.. відмовитись від проведення к

умовах, визначених . ПоложеннямОНХУРСУ
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на
про порядо
,W&nП
надання земельних дІЛянок в оренду в м Б
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.

.. зНАТИ з конкурсу об'єкт KOHft"Vpcy
аб
.'J
о припинити КО
положенням про порядок проведенНJl кон
. нкурс на умовах, визначених

діляНОК в оренду в М. Бровари.

КУРС1В щодо HaдaннJ[ земельних

.. прийнвти рішення про поновпеННJI торгів по об'

~оложенням про порядок проведення кон
ДІЛJIНОК в оренду в М. Бровари;

~ax у випадках, встановлених

КУРСІВ щодо надання земельних

.. ставить перед Броварською міською радою пи1'aННJI
встановленому законом порядку, недійснu..u
результат1В
. конкурсу
про визнання,
у
..uущ
у випадках
встановлених
Положенням про порядок прове'nеuull'
.'
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•
""' пол КОНКУРСІВ щодо надання

земельних дшянок в оренду в м. Бровари;

- залучати спеціалістів, радників та експертів до роботи комісії.
9. Комісія зобов'язана:
проводити засідання комісії, дотримуючись вимог чинного законодавства
України на умовах, визначених Положенням про порядок проведення конкурсів
щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари;

-

- робити подання виконавцю конкурсу ДЛJl оприлюднення інформації про
виставлення земельних ділянок на конкурс;

- забезпечити рівні умови участі в конкурсі всіх заявників та ДО1рИМання
конфіденційності щодо інформації, па міститься у заявах та доданих до вих
документах;

- проводити реєстрацію учасників У день проведення конкурсу;
_ознайомлювати учасників та присyrиіх на конкурсі осіб з основними правилами
Проведения конкурсу, оголошувати лоти, виставлені на конкурс;
-

визначати переможця виключно за

критер; 1IR.n.I

UUYU'&

та умовами

встановленими
,

Положенням про порядок проведеВВJI конкурсів щодо надання земельних
ділянок в оренду в м. Бровари;

.. Складати протокол засідання комісії;

.. оприлюднювати

результати КОНкурсу на

овах

порядок проведення КОнкурсів ЩОДо нада:: зе~е:изначе~ Положенням про

Бровари ;

ьних дlJUlНoK В оренду в м.

.. всебічно сприяти забезпеченню рівних умов nnо В
1-If'UI.

•
• ..
с1Х потеlЩ1ИВИХ покупців.

10. Члени комісії не мають права:

.. вести поза межами засідань комісії переговори з учасниками конкурсу;
.. мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.
11. Всі члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за
порушення норм цього Положення та розголошення інформації:

..

про учасників, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до затвердже8НJI

переможця).

12.

Членом

комісії не може бути особа, яка має особисту або ділову

зацікавленість щодо результатів конкурсу та визначенИJI переможця.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОN.ПсП

13. Усі зміни щодо складу комісії вносяться відповідними рimенНJIМИ
Броварської міської ради.

14. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії (далі - голова).
15. Голова в межах покладених повноважень:

.. СЮlИКає засідання комісії;
- головує на засіданнях комісії;
ДJIJI членів комісії;
- дає розпоряджеНЮІ та доручення, обовІuзкові
п

..
одання на розгляд комісії;
- організовує підготовку матеР1алІВ для п
- забезпечує після закінчення або при

пинеННJI конкурсу передачу документації

щодо проведеНЮІ конкурсу;

- представляє комісію у відносинах з У

станов8МИ та організаціями.

16. Секретар комісії зобов'язаний зав
.
заплановані засідання комісії.
часно ПОВІДомити всіх членів комісії про
17. Секретар

комісії забезпечує ВИконан

відповідальність за підготовку матеріалів;: ~~~учень ro~~ви комісії та несе
ведення протоколів засідань комісії.

р

18. Члени комісії зобов'язані брати участь

:ляду КОМІСІЄЮ та правильність
іяль

•

. ...

розпорядження і доручення голови. у разі вІД·;утндосn. НнОаСТз ~OMIC~I, виконув~~
l

aCIДaннl члени КОМІСІІ

• •
ПОВИННІ надавати ПИСЬМОВІ пояснення на ім'я голови.

19. Засідання
.
.
. ... комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як 2/3 УСІХ

члеНІВ КОМІСll.

20. Члени комісії мають рівне право голосу при прИЙRЯТrі рішень.
21. Засідання комісії є закритими, але комісія має право розглядати на своїх
засіданнях пояснення учасників щодо своїх конкурсних пропозицій, а також
пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи комісії.
Рішення комісії про визначення переможця конкурсу приймаєrься згідно з
порядком, викладеним в Положенні про порядок проведення конкурсів щодо

22.

надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари

.

З решти питань рішення

приймаються простою більшістю від складу комісії. У разі рівної кількості

голосів, голос голови є вирішальним.

23.

Усі рішення комісії приймаються IIIJIJIXОМ поіменного усного г.олос~ания

(тільки

"за"

або

"проти"),

результати

якого

заносяться

до

В1ДПОВІДНОГО

протоколу.

Міській голова

в.о. Антоненко

ПОДАННЯ:

Депутат міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради

С.В.Піддубняк

