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Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №340

Про уповноваження Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на участь в аукціоні

З метою забезпечення участі Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради в аукціоні з продажу спеціального дозволу на 
користування  надрами - ділянка надр в м. Мукачево, де  розташована 
свердловина № 1-М, щознаходиться по вулиці О. Духновича, 93, на території 
спортивно-оздоровчого комплексу «ДЮСШ» Мукачівського району 
Закарпатської області, номер лоту в системі електронних торгів з продажу 
дозволів №SUE001-UA-20210511-97499, та набуття Управлінням статусу 
учасника аукціону, відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу 
спеціальних дозволів на користування надрами,  що  затверджений  
постановою  Кабінету  Міністрів України від 23.09.2020 р. №993, Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами,  затвердженого  
постановою  Кабінету  Міністрів  України від 30.05.2011 р. №615, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №8 
від  21.05.2021 р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону  України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила:  

1. Уповноважити Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу 
на користування надрами - ділянка надр в м. Мукачево, де розташована 
свердловина № 1-М, номер лоту в системі електронних торгів з продажу 
дозволів №SUE001-UA-20210511-97499. 

2.  Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради:

2.1. Здійснити всі необхідні заходи для реєстрації в системі електронних 
торгів з продажу  дозволів  та  подання  заявки  для  участі  в  аукціоні; 

2.2. Сплатити гарантійний внесок на підставі сформованого організатором 
(оператором)  в  особистому кабінеті  рахунка.

 3.  В разі  перемоги за результатами аукціону, Управлінню освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради до закінчення строку 
укладення договору купівлі-продажу, визначеного Порядком проведення 



аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, подати на 
погодження Мукачівській міській  раді  суму  цінової  пропозиції за  лот 
№SUE001-UA-20210511-97499.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради         
К. Кришінець-Андялошій.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


