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Про внесення змін до Положення                                  

про порядок надання погоджень щодо отримання 

спеціальних дозволів на користування надрами 

 

 

 

 Відповідно до статті 9-1 Кодексу України про надра, пункту 9 Порядку 

надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, статті 

2.6.4. Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, враховуючи 

пропозиції постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів, обласна рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Положення про порядок надання погоджень щодо 

отримання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого 

рішенням обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12,  шляхом викладення                    

у новій редакції, що додається.  

 

2. Рішення набирає чинності з ____________.  

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            В.В. Москаленко  
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Положення  

про порядок надання погоджень щодо отримання 

спеціальних дозволів на користування надрами 

 

1. Це Положення регламентує порядок здійснення організаційно-правових 

заходів,  необхідних для розгляду обласною радою питань про надання погоджень  

щодо отримання суб'єктами господарювання спеціальних дозволів на 

користування надрами на території Миколаївській області.  

 

2. Положення розроблено на підставі частини другої статті 43 Закону  

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9-1 Кодексу України про 

надра, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 30 травня                  

2011 року № 615.  

 

3. Погодження обласної ради щодо  отримання спеціальних дозволів на 

користування надрами без проведення аукціону у межах конкретних ділянок 

надаються суб'єктам господарювання, які мають у своєму штаті спеціалістів 

відповідної кваліфікації або наймають спеціалістів відповідної кваліфікації, а 

також матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами. 

 

4. Рішення про надання суб'єктам господарювання погоджень приймаються 

з урахуванням  місця їх реєстрації, фактичного розташування, правомірності та 

ефективності їх роботи, дотримання природоохоронного законодавства на 

ділянках надр, де вони вже здійснюють свою діяльність або планують проводити, 

та за відсутності заперечень відповідного органу з охорони навколишнього 

природного середовища і спеціалізованих установ. 

 

5. Підставою  для розгляду обласною радою питання про погодження 

клопотання на отримання спеціального дозволу на користування надрами є 

звернення Державної служби геології та надр України (далі – Держгеонадр) із 

відповідними документами визначеними у додатку 1 постанови Кабінету 

Міністрів України від  30 травня 2011 року № 615, які суб’єкти господарювання 

подають  до органу з питань надання спеціального дозволу.  

 

6. З метою попереднього вивчення питання про надання погодження на 

отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення 

аукціону, звернення Держгеонадр із відповідним пакетом документів  після їх 
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реєстрації у загальному відділі виконавчого апарату обласної ради за 

дорученням голови обласної ради передаються на розгляд постійної комісії 

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів не пізніш ніж на третій день з дати їх 

надходження до обласної ради.  

 

7. У разі надходження до обласної ради звернення Держгеонадр без 

наявності усіх документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 

від  30 травня 20111 року № 615,  таке звернення повертається заявнику без його 

розгляду постійною комісією з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів. 

 

8. Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів у 30-денний строк з дати 

передачі їй відповідних документів  здійснює  вивчення питання з обов'язковим 

виїздом депутатів на місце.  

Для детального вивчення питання до цієї роботи можуть залучатися 

депутати обласної ради - члени інших постійних комісій, а також спеціалісти 

відповідних виконавчих органів та установ, у тому числі управління Держапраці, 

головного  управління Держпродспоживслужби тощо.  

За результатами попереднього вивчення постійна комісія приймає 

відповідний висновок щодо подальшого внесення порушеного питання на розгляд 

чергової  сесії обласної ради. 

  

9. Постійною комісією обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів при розгляді 

питання щодо надання погодження суб’єкту господарювання на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону 

обов’язково враховується позиція представницьких органів місцевого 

самоврядування на відповідній території, де планується проведення  господарської 

діяльності з користування надрами (сільської (селищної) ради, об’єднаної 

територіальної громади, районної ради).  

 

10. Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів має право внести 

пропозицію обласній раді щодо відмови у наданні погодження на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами у разі:  

 - наявності обґрунтованої негативної позиції одного із представницьких 

органів місцевого самоврядування, які діють на відповідній території (сільської 

(селищної) ради, об’єднаної територіальної громади, районної ради);  

- виявленні недостовірної інформації у документах, які надійшли до органу з 
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питань надання дозволу,  від суб’єкта господарювання, якій має намір 

проводити господарську діяльність з користування надрами;  

- виявлення під час вивчення фінансово-господарської діяльності  суб'єкта 

господарювання порушень чинного законодавства (природоохоронного, 

трудового, фінансового, земельного тощо).  

 

11. Після попереднього висновку постійної комісії обласної ради з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів питання про надання погодження відповідному суб'єкту господарювання 

на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення 

аукціону вноситься на розгляд сесії обласної ради в порядку, передбаченому 

Регламентом обласної ради.  

 

12. Обласна рада під час розгляду питання про надання погодження на 

отримання спеціального дозволу на користування надрами має право відмовити у 

наданні погодження у випадках,  визначених пунктом 10 цього Положення.  

 

13. Строк розгляду обласною радою питання про надання погодження на 

отримання спеціального дозволу на користування надрами не може перевищувати 

90 календарних днів з дати отримання відповідних документів від органу з питань 

надання дозволу.  

 

14. Прийняте рішення за результатами розгляду обласною радою питання 

про надання погодження на отримання спеціального дозволу на користування 

надрами відповідним суб’єктом господарювання без проведення аукціону 

надсилається Державній службі геології та надр України в установленому  

порядку. 
 
_________________________________________________________________________ 

 


