МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 липня 2015 року

м. Мала Виска

№ 426

Про призначення та проведення
аукціону без оголошення ціни
Відповідно до частини 2 статті 43 та статті 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року
№439 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на
аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», рішення районної ради від 26
вересня 2014 року №360 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої приватизації
шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» та пункту 1.6 додатку 6
рішення районної ради від 16 березня 2007 року №77 «Про управління об'єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селища і міста району » (зі змінами),
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку з ненадходженням заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни з
продажу об’єкту малої приватизації - комплексу будівель колишньої Новогригорівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області,
який був запланований на 28 січня 2015 року на 11 годину, призначити проведення аукціону
вказаного об’єкта приватизації без оголошення ціни, але не менше 90,0 тис.грн., 13 серпня
2015 року об 11,00 годині.
2. Датою кінцевого подання документів на участь в аукціоні визначити 12 серпня 2015
року.
3. Відділу районної ради з питань управління об’єктами спільної власності
територіальних громад району забезпечити подання відповідної інформації про проведення
аукціону без оголошення ціни шляхом :
- опублікування повідомлення в районній газеті «Маловисківські вісті»;
- оприлюднення на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.
Голова районної ради
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