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29 липня 2021          Мукачево №452

Про внесення змін до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 6  го
скликання "Про затвердження Положення "Про конкурентний відбір 

суб'єктів підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки 
цільової документації з відчуження майна комунальної власності та 

набуття майнових прав" від 30.06.2011р. №247

У зв'язку із змінами в структурі та штатній чисельності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради, необхідністю забезпечення безперебійної 
роботи комісії з конкурентного відбору суб'єктів підприємницької діяльності: з 
оціночної діяльності та розробки цільової документації з відчуження майна 
комунальної власності та набуття майнових прав, відповідно до статті 10 
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №10 від 23.07.2021 р.; 
26.07.2021 р.; 27.07.2021 р.; 28.07.2021 р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст.59, ст. 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська 
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення 11 сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання "Про затвердження Положення "Про конкурентний відбір 
суб'єктів підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки 
цільової документації з власності та набуття майнових прав" від 30.06.2011р. 
№247 виклавши його в новій редакції.(додається)

2. В іншій частині рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 6-го 
скликання "Про затвердження Положення "Про конкурентний відбір суб'єктів 
підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової 
документації з відчуження майна комунальної власності та набуття майнових 
прав" від 30.06.2011р. №247 залишити без змін.

 
3. Рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання "Про внесення змін до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання "Про затвердження Положення "Про конкурентний відбір суб'єктів 
підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової 



документації з відчуження майна комунальної власності та набуття майнових 
прав" від 30.06.2011р. №247" від 22.12.2020р. №82  визнати таким, що втратило 
чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства А. Блінова та постійну комісію з питань 
комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


