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УКРАЇНА
ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Дев’ята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

12.05.2016р.  № 194                                                              смт. Воловець

Про утворення конкурсної комісії щодо визначення на конкурентних засадах виконавця земельних торгів

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земель, прозорого механізму визначення виконавця земельних торгів, а також відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 № 1655/21967, статті 12 та ч. 6 ст. 136 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Затвердити Положення про роботу конкурсної комісії щодо визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах згідно з додатком 1.


	Утворити та затвердити склад конкурсної комісії щодо визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах згідно з додатком 2.


	Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.





Селищний голова                                                                 М.А. Попелич










Додаток 1
до рішення Воловецької селищної ради
від 12.05.2016 року № 194

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію щодо визначення на конкурентних засадах виконавця земельних торгів

	Це Положення регулює організаційні питання роботи комісії щодо визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі – комісія).

Комісія є постійно діючим органом, що утворюється рішенням Воловецької селищної ради відповідно до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок), з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час конкурсного відбору виконавця земельних торгів.
У своїй роботі комісія керується Конституцією України, Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, рішенням селищної  ради, Порядком та цим Положенням.
Основними завданнями та функціями комісії є:
	визначення умов, строку проведення конкурсів з визначення на конкурентних засадах виконавця земельних торгів (далі – конкурс) та опублікування інформації про його проведення;
	розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 2.3 розділу ІІ Порядку, повноти та своєчасності їх подання;
	визначення учасників конкурсу;
	розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу;
	визнання у випадках, визначених Порядком, конкурсу таким, що не відбувся та прийняття рішення щодо проведення повторного конкурсу;
	прийняття у випадках, передбачених Порядком, рішення про укладення з претендентом договору на виконання послуг з проведення земельних торгів, за умови дотримання вимог пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

	Комісія утворюється у складі голови, секретаря та її членів. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням Воловецької селищної ради.
	Голова комісії в межах наданих повноважень:

	скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;
організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених Порядком;
у разі порушення вимог Порядку в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;
у випадках, передбачених Порядком, приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату;
у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів за згодою з їх керівниками.
	Секретар комісії:

	готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії;
заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців відповідно до Порядку;
забезпечує виконання доручень голови комісії.
	На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються рішенням Воловецької селищної ради на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) на підставі рішення Воловецької селищної ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

Підготовка до конкурсу та його проведення здійснюється згідно з вимогами Порядку.
Формою роботи комісії є засідання, що проводяться в міру потреби.
Засідання комісії проводиться в разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс – за наявності не менше двох учасників конкурсу.
Рішення комісії про обрання переможця приймається відповідно до вимог Порядку шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.
Результати конкурсу оформляються протоколом, до якого додається відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців. Протокол підписують голова комісії, секретар та всі присутні на засіданні члени комісії.
У триденний строк після підписання протоколу комісія письмово інформує селищну раду, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.







Секретар селищної ради                                                   О.М. Карпишинець






Додаток 2
до рішення Воловецької селищної ради
від 12.05.2016 року № 194


СКЛАД
конкурсної комісії щодо визначення на конкурентних засадах 
виконавця земельних торгів


Попелич Михайло Андрійович       – голова комісії, селищний голова;

Комар Оксана Йосипівна                 – секретар комісії, головний бухгалтер      
                                                               селищної ради.

Члени комісії:

Галабурда Ігор Іванович                  – спеціаліст із правових питань селищної     
                                                               ради;

Словенко Іван Іванович                   – депутат селищної ради;

Косач Іван Федорович                     – депутат селищної ради;

Нахман Віктор Іванович                  – депутат селищної ради;

Кішковський Сергій Олексійович  – депутат селищної ради.




Секретар селищної ради                                                   О.М. Карпишинець


