
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ    ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ       РІШЕННЯ

від             .2018 року №             ____  сесія  селищної
ради    смт. Воскресенське                                                     восьмого скликання

«Про затвердження конкурсної документації, утворення
конкурсної комісії на передачу в
концесію цілісного майнового комплексу – 
системи водопостачання (комунікацій та споруд)
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області,
що знаходиться на балансі Воскресенської селищної ради»
 
Керуючись ст. 406 Господарського Кодексу України, статтями 26,60 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом України  «Про
концесію»,  ст.  7  ЗаконуУкраїни  «Про  особливості  передачі  в  оренду  чи
концесію об’єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності», Постановами Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2000 року №642 «Про затвердження Положення про
проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на
об’єкти  права  державної  та  комунальної  власності,  які  надаються  в
концесію»,  від  12  квітня  2000  року  №639  «Про  затвердження  Методики
розрахунку  концесійних  платежів»,  на  виконання  рішення  XV сесії 
Воскресенської селищної ради восьмого скликання від 06 березня 2018 року
№ 31 „Про  розгляд  пропозиції  передачі  системи  водопостачання  с.
Пересадівка Вітовського району Миколаївської області в концесію”, селищна
рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити  матеріали інвентаризації та висновок по оцінці системи
водопостачання (комунікацій та споруд) с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради

2.  Установити розмір  реєстраційного  внеску  для  участі  в  конкурсі  з
передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу -  системи
водопостачання (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради 4     000 грн.



3. Затвердити інструкцію для заявників на участь в конкурсі з передачі
в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи  водопостачання
(комунікацій та споруд)  (додаток №І).

4.  Затвердити  інструкцію  для  претендентів  на  участь  в  конкурсі  з
передачі  в  концесію  цілісного  майнового  комплексу  -  системи
водопостачання (комунікацій та споруд) (додаток №ІІ).

5.  Затвердити  Порядок  роботи  конкурсної  комісії  для  проведення
концесійного конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу
- системи водопостачання (комунікацій та споруд)  (додаток №ІІІ).

6. Затвердити склад конкурсної комісії з передачі в концесію цілісного
майнового  комплексу  - системи  водопостачання  (комунікацій  та  споруд)
(додаток №ІV).

7.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на поспійну
комісію  з  питань  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності,  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та
охорони природи 
 

 

Селищний голова                                                                         О.М. Шаповалов

 

 

                                             Додаток № І


