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ГЕРБ
                                          МІСТА ХУСТ

Адреса  Хустської міської ради.  
Пош. інд. 90 400 м. Хуст ,вул. 900-річчя Хуста, 27 .
Код  03142  Телефон: 4-30-08, факс: 4-37-06
Електрона адреса:mrada@khust.com

Загальні відомості про місто Хуст
Дата утворення:  1998 рік
Площа:   0,02 тис. кв. км   1,5  % від території області
Відстані: від м.Хуст  до м. Ужгород         залізницею 115  км

                             автошляхом 110 км
Географічні дані: Місто знаходиться  в  центральній  частині  Закарпатської  області. 

Місцевість  на  території  міста  відкрита  і  рівнинна,  лісових масивів 
мало. Ґрунти переважно дерново-підзолисті, дерново-глибокі.
По території міста протікають 2 річки - Тиса, Ріка.

Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст обласного значення 1
Міст районного значення               -
Селищ міського типу -
Сільських населених пунктів 3
Кількість районів -
Чисельність наявного населення станом на 01.01.11року     
  

          31,6 тис. чол.

                                               2,5  % від населення області
у тому числі:      сільське                 3,2 тис. чол.
                            міське               28,4 тис. чол.



Коротка історична довідка:
 Хуст – одне з найстаріших і найкрасивіших міст не тільки на Закарпатті,  але й в 

Україні  на  споконвічно  етнічній  українській  території.  Оточене  невеликими  хребтами 
вулканічних Карпат,  омите водами двох легендарних річок. Найдовша річка Закарпаття – 
Тиса. Довжина її в межах краю становить 223 км, річка впадає поблизу сербської столиці м. 
Белград у р. Дунай протікає територією міста Хуст. Крім Тиси, містом протікає р. Ріка. 

Місто лежить у підніжжя Замкової гори. Місто старовинне,  і  буремна історія його 
сягає у глибину віків. Про це свідчать сиві руїни на Замковій горі. Вже в ІХ-Х століттях на 
Хустській  Замковій  горі  існувало  слов’янське  чи  давноруське  городище.  Славна  історія 
Хуста нараховує майже 1000 років, а його знаменитою візиткою є овіяні легендами руїни 
Хустського замку-фортеці –пам’ятки архітектури та містобудування ХІ-ХУ ст. За давньою 
легендою,  під  руїнами  замку  похована  дочка  Ярослава  Мудрого  Анастасія,  яка  була 
дружиною угорського короля.

За величиною території та за кількістю населення місто Хуст подібне до 
європейського стандарту адміністративних територіальних утворень такого рівня. До такого 
стандарту прямують майже всі подібні за територією і населенням до України держави 
Європи. Зазначимо, що в цілому обласний поділ України відповідає сучасним європейським 
параметрам. 

Географічне  положення та  природні  фактори міста  Хуст  виступають  її 
конкурентними  перевагами.  Місто  географічно  розташоване  в  центрі  Закарпаття,  його 
перетинають  державні  автомобільні  шляхи:  Куровичі-Західний  кордон  (м.  Чоп);  Хуст-
Долина.  Крім  того,  через  місто  проходить  залізниця  Батєво-Солотвино-Великий  Бичків-
Румунія-Рахів.  Знаходячись  у вигідному географічному центрі  та  на перехресті  важливих 
транспортних мереж в основі давньої схеми вулиць лежали торговельні шляхи, що вели у 
Галич,  Кам”янець-Подільський,  Мукачево,  Трансільванію.  Місто  Хуст  виконує  функцію 
міжрайонного  центру  з  ринкової  торгівлі,  медичного  та  соціально-культурного 
обслуговування  прилеглих  районів  і  має  чітку  функціональну  будову:  житлові  масиви, 
промислово-господарську  зону,  рекреаційну  зону,  внутріміські  транспортні  вулиці,  які 
зручно виходять на об’їзну окружну дорогу. 

Промисловість
     Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності Питома 

вага, %
Промисловість 100,0
 Легка промисловість 50,0
 Лісова і деревообробна промисловість 30,0
 Харчова промисловість 15,0
Промисловість будівельних матеріалів 3,0
Машинобудування і металообробка 2,0

Транспортний комплекс і зв’язок
Залізничний транспорт

Наявність підприємств
Залізничних станцій 1 один.
Авіаційний транспорт -
Наявність: авіакомпаній - один.
                   аеропортів - один.
Автомобільний транспорт -
Підприємств (АТП) 2 один.
Виконують перевезення -
                    пасажирські 836,8 тис.осіб
                    вантажні 53,2 тис.тон
Наявність автомобільних доріг 77,4 км
Загальнодержавного                       - км
Республіканського 12,0 км



Місцевого значення в т.ч. 65,4 км
Морський й річковий транспорт -
підприємств - один.
вантажних - один.
пасажирських - один.
порти:     морських - один.
                річкових - один.

Підприємства поліграфії одиниць кількість 
працюючих

дані про засновників 
(власників)

Друкарні 1 12 Міськрайонна 
                                            Споживчий ринок                                                                        
Кількість      
          Підприємств торгівлі 335 один.

        з них : магазинів 228   один.
підприємств ресторанного  господарства 107 один.
  Зареєстрованих ринків                     6 один.
Обсяг  роздрібного  товарообороту  на  одну 

особу (у середньому за рік)
7670,0 грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств 
в обсязі роздрібного товарообороту 
області 10,0 %

Обсяг роздрібного товарообороту системи 
споживчої  кооперації  на одну особу  (у 
середньому за рік)                     760,0 грн.

Мале підприємництво
Кількість малих підприємств

296
один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих 
підприємствах      

1732
чол.

Обсяг виробленої продукції
(робіт і послуг) малими підприємствами

142,3 млн.грн.

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, 
послуг) міста

30,0 %

Питома вага надходжень від підприємств малого 
бізнесу до міського бюджету

28,0 %

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб: 3443 один.
CОЦІАЛЬНА   СФЕРА

Соціальний захист
Чисельність пенсіонерів          7502 чол.
Місячний фонд виплати пенсій 7 492,4 тис.грн

  
Освіта

Навчальні заклади
Кількість денних загальноосвітніх
 навчальних закладів 10 один.
Чисельність учнів 4045 чол.
Чисельність вчителів 407 чол.
Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) 1 один.
Чисельність учнів 286 чол.
Чисельність вчителів 23 чол.
Кількість постійних дошкільних закладів 8 один.
Чисельність дітей 1244 чол.
Кількість персоналу 140 чол.
Кількість шкільних бібліотек 1 один.
Бібліотечний фонд 39 000 один.



Кількість книжкових магазинів 3 один.
Охорона  здоров’я
Медичні заклади 19
Кількість лікувальних  закладів, поліклінік, 
амбулаторій,  профілакторіїв           3

один.

Кількість ліжок 550 місць
Кількість лікарів 756 чол.
Кількість середнього медичного персоналу 463 чол.
Кількість санаторіїв-профілакторіїв, - один.
Кількість ліжок - місць
Курортно-оздоровчих будинків відпочинку - один.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 1989 відвід. за зміну
Кількість аптек 17 К-сть працюючих 

чол.-62
Культура

Кількість: один. кількість 
працюючих чол.

філармоній - -
консерваторій - -
театрів - -
кінозалів 1 6
бібліотек 1 3
закладів культури клубного типу     - -
музеїв (включаючи філіали) 1 7
центрів дозвілля - -
дитячих шкіл мистецтв 1 68
дитячих художніх шкіл - -
Дитячих музичних шкіл - -

    Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 Руїни Хустського замку ХІІ-ХІУ століть
 Будівля церкви Св»ятої Єлизавети ХІІІ-ХУ століть
 Історико-архітектурний комплекс «Чешське містечко»-побудоване в 20-30 роках, що 

включає в себе будівлі ЗОШ №1, поліклінічного відділення Хустської ЦРЛ, ПТУ №4 
та комплекс житлових будинків

 Пам»ятний знак та Меморіал «Красне поле» на честь загиблих Січових Стрільців 
поблизу с.Рокосово

Релігія
Кількість культових споруд:    церкви – 11

молитовні доми – 4
синагоги – 1

   Спортивні об’єкти
стадіони 1 один.
спортивні зали 1 один.
спортивні майданчики 46 один.
Фітнес-центр 1 один.
Кількість лижних баз - один.
Кількість стрільбищ, тирів - один.
Плавальних басейнів - один. 
Тренажерних залів - один.



ОРГАНИ ВЛАДИ
   Органи місцевого 
самоврядування

Кількість, 
один.

депутатів штатних 
працівників

міська рада 1 36 чол. 115 чол.

Виконавчі органи влади Кількість, 
один.

Працівників, 
чол.

Міський виконавчий комітет (всього): 1 115
Управління
Служби
Відділи
Інспекції
Інші структури

8
1
9
1
3

78
2
29
1
5

 
Соціально-економічний розвиток міста Хуст за 2010 рік.

Промисловими  підприємствами  основного  кола,  а  це  14  підприємств  вироблено  та 
реалізовано промислової продукції у відпускних цінах за основними видами економічної 
діяльності  за  2010 рік на суму-  38612,2  тис. гривень.  На одну особу припадає  – 1221,9 
гривні. Найбільше реалізовано продукції підприємствами  легкої галузі – ТОВ «Хуст-Фільц», 
СП «Хустекс»  та підприємством лісової та деревообробної галузі - ТОВ «Енран – ЗЛК». Не 
працювало одно підприємство. 

Обсяг  капітальних інвестицій в економіку міста за 2010рік становив  63293,0  тис. 
грн.,  в  т.ч.  інвестицій в основний капітал  освоєно на суму  55711,0 тис.  грн.,  або на  63,8 
відсотки більше  відповідного періоду 2009 року.  Обсяг інвестицій в основний капітал  в 
розрахунку на 1 особу сладає - 1763,0 грн.
Освоєно інвестицій в основний капітал у житлові будівлі за січень- грудень по місту на суму 
13365,0 тис.  грн.,  що  склало  178,6  відсотки  до  відповідного  періоду  2009  року  та  24,0 
відсотка до загального обсягу інвестицій по місту. 

Транспорт.  В  місті  зростають  обсяги  вантажних  перевезень.  Автотранспортними 
підприємствами за січень - грудень 2010 року перевезено 53,2 тис. тонн вантажів, що на 85,0 
% більше обсягу перевезень відповідного періоду 2009 року. Вантажний оборот за звітний 
період склав 43671,1 тис. тонно км і також зріс порівняно з минулим роком на 43,9 відсотки. 
З початку поточного року послугами пасажирського автотранспорту скористалися   836,8 
тис. пасажирів. Пасажирооборот  склав 13325,9 тис. пас. км. 

Будівельними організаціями за січень - грудень 2010 року виконано, власними силами, 
будівельно-монтажних робіт на суму  24785,0  тис. грн., що у порівняних цінах склало 34,4 
відсотки  до  відповідного  періоду  минулого  року  та  становить  7,2 % загальнообласного 
обсягу виконаних робіт.

Експорт  (імпорт)  товарів за  січень  -  вересень  поточного  року  склав  позитивне 
сальдо зовнішньої  торгівлі  товарами  564,7  тис.  дол.  США.  Вартість  обсягів  експорту 
становить  5515,4  тис. дол. США., що складає в загальному обсязі  0,7  відсотки, а  імпорту 
4950,7  тис. дол. США, або 0,5 відсотка питомої ваги у загально обласному обсязі товарів. 
Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів склав –  10466,1  тис. дол. США. Наведений 
аналіз  показує,  що  економіка  міста  працює  з  позитивним  сальдо експортно-імпортних 
операцій.

Обсяг  прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2011 року в економіку міста 
склав 8753,3 тис. дол. США. На одну особу припадає 277,8  дол. США. Кількість суб»єктів, 
які одержали інвестиції на кінець звітного періоду – 28 одиниць. 

Обсяг роздрібного  товарообороту  підприємств  – юридичних  осіб,  включаючи 
ресторанне господарство за січень - вересень поточного року склав 241610,0  тис. грн., що 
становить 109,3  відсотків обсягів минулого року. На одну особу припадає – 7670,0 гривень. 

Оптовий  товарооборот за  9  місяців  становить  54826,8 тис.  гривень,  або  106,6 
відсотка до відповідного періоду. Питома вага продовольчих товарів складає- 39,0 відсотки, 
а непродовольчих товарів – 61,0 відсоток. 



Фінансовий  результат  суб”єктів  господарювання  від  звичайної  діяльності  до 
оподаткування за січень - листопад 2010 року прибутковий і складає -  + 3335,6 тис. грн., в 
тому числі прибутки  склали - 6548,2 тис. грн..

Доходи населення  на підприємствах, установах та організаціях щомісячного обліку 
станом на 01.01.11р.  де було зайнято  6000 штатних працівників  зросли.  Середньомісячна 
заробітна  плата  за  2010  рік  становила  1594,0  гривень,  або   в  порівнянні  з  2009  роком 
збільшилася на 200,48  гривень.

За даними міськвиконкому у сферах економіки міста за січень - грудень 2010  року 
створено – 903 нових робочих  місць, що складає 120,4 відсотки річного завдання. За даними 
центру зайнятості за відповідний період працевлаштовано – 640 осіб.

Кількість  безробітних  по  місту,  що  знаходяться  на  обліку  у  Хустському 
міжрайонному центрі зайнятості на кінець 2010 року становила – 317 осіб. Офіційний рівень 
безробіття станом за відповідний період склав – 1,63 відсотка.

За  січень-грудень  2010  року  міським  виконавчим  комітетом  зареєстровано  нових 
суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) - 269 осіб та 20 юридичних осіб.

Кількість суб»єктів,  включених до  ЄДРПОУ за ознакою особи по місту станом на 
01.01.2011 року становить  -  771,  із  них із  статусом  юридичної  особи  –  705, без  статусу 
юридичної особи – 66. 

До суб»єктів малого підприємництва  відносяться  296 одиниць (малих підприємств) 
де працює 1732 чол. На кінець 2010 року в місті зареєстровано підприємців - фізичних осіб – 
3443 чол.

 Демографічна  ситуація станом  на  01.01.2011  року  в  місті  характеризується 
наступними показниками, а саме – чисельність наявного населення становить 31,6 тис. осіб. 
За 12 місяців поточного року в місті народилося – 481 особа, померло – 357 осіб. Природній 
приріст  населення  -
(+12 осіб).

МІСЬКИЙ  БЮДЖЕТ

   Наповнюваність  (дохідна частина ) міського бюджету на 2011 рік  -  складає 97849,5 
тис.грн.

в  тому числі: 
- планові надходження                   -         34390,9 тис.грн.,  що складає 35,1 %          міського 
бюджету;                                                                   всього бюджету;
- неподаткові надходження            -        758,2 тис.грн. , або 0,8 %;
- доходи від операцій з капіталом 
 ( продаж землі і майна)                  -        17931,7 тис.грн., або 18,3 %;
- дотація з державного бюджету     -       20334,2  тис.грн., або 20,8 %;
- субвенції ( всього)                         -        24434,5  тис.грн., або 25,0%;
 в тому числі : 
 - субвенції з обласного бюджету   -        8,3 тис.грн.;

 - субвенції з державного бюджету -       24426,2 тис.грн.

Фактично за перший квартал 2011 року субвенції (всього) склали – 4685,2 тис.грн.;
- дотацій (з державного бюджету)  надійшло на суму – 3564,2 тис.грн.

Для порівняння  у 2010 році дохідна частина міського бюджету  складала – 76813,7 тис.грн. 
в тому числі :
- субвенції ( всього)                         - 21526,7  тис.грн.;
- дотація ( з державного бюджету) – 20203,9 тис.грн.      



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 Зношеність систем водопостачання і водовідведення міста;

 Скид  неочищених  та  недостатньо  очищених  стічних  вод,  що  призводить  до 
забруднення поверхневих вод;

 Недотримання водоохоронного режиму у прибережних  смугах та  водоохоронних 
зонах річок;

 Відсутність  проектів  по  встановленню  меж  в  натурі  прибережних  смуг, 
водоохоронних зон річок та інших водоймищ;

 Недосконалість  законодавства  та  нормативно-правової  бази,  що  регулює 
рекреаційну та туристичну діяльність;

 Дефіцит висококваліфікованих кадрів у закладах рекреаційної сфери та туризму;

 Фрагментарний  характер  та  відсутність  системної  організації  інформаційно-
рекламного забезпечення рекреаційного комплексу;

 Збільшення обсягів нагромадження відходів споживання;

 Стагнація інвестицій та централізованих асигнувань в природоохоронну сферу

 Хронічне  недофінансування  державних,  галузевих  та  регіональних  екологічних 
програм;

 Недосконалість системи моніторингу за станом довкілля;

 Незадовільний стан доріг та відсутність коштів на проведення капітального ремонту 
доріг;

  Відсутність заводу із сортування та переробки твердих побутових відходів;

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:
підвищення  добробуту  населення  через  цілеспрямоване  та  послідовне  вирішення 

найбільш гострих і  актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста на основі 
раціонального  використання  географічного  положення,  природно-ресурсного  і  трудового 
потенціалу,  збалансованого  та  пропорціонального,  економічно  ефективного  та  екологічно 
безпечного  сполучення  основних  сфер  і  галузей  господарства,  поступової  структурно-
технологічної  та  організаційно-економічної  модернізації  виробництва,  втілення  сучасних 
принципів і механізмів господарської діяльност.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:  
o продовження  реформування комунального господарства шляхом:

впровадження заходів з енергозбереження; 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 
розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

o збереження  культурної та історичної спадщини шляхом:
здійснення поетапної реконструкції об’єктів культури та мистецтва;
збереження історичної забудови міста;
розвитку існуючих та створення нових мистецьких і культурних закладів міста;
відновлення міського парку відпочинку;
реконструкція центральної частини міста з будівництвом нових тротуарів, зелених зон

            і майдану. 
o розвиток  малого  підприємництва,  розширення  співробітництва  з 

європейськими партнерами.

НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА 

Назва підприємства Вид діяльності Кількість працюючих, чол.
ВАТ «Хустська ПМК-240» Будівництво 190
ПБО «Тиса» Будівництво 177
ТОВ.»Енран-ЗЛК» Деревообробна 190



промисловість
СП «Хустекст» Легка промисловість 266
ТОВ»Європейська фабрика» Легка промисловість 128
ТОВ»Хуст-Фільц» Легка промисловість 147

Інформація щодо суспільно-політичної ситуації в місті:

Станом на 01.04.2011 року у місті Хуст зареєстровано 24 організації політичних партій.
Найбільш  організаційно  міцними  та  впливовими  партійними  осередками  є:  Єдиний 

центр, Фронт змін, Партія регіонів, ВО „Батьківщина. 
Найактивнішими  політичними  силами  у  місті  є:  Єдиний  центр,  Фронт  змін,  Партія 

регіонів.
В  місті  зареєстровано  35  громадських  організацій,  10  благодійних  та  19  об»єднань 

ОСББ.
У стосунках між партіями та громадськими організаціями міста конфліктних ситуацій 

та політичної напруги не спостерігається.
В  місті  ведеться  робота  щодо  налагодження  системного  діалогу  органів  влади  і 

громадськості,  підвищення  якості  підготовки  та  прийняття  владних  рішень  з  важливих 
питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості. При Хустській 
міській раді створена громадська рада.

Інформаційний  простір  міста  забезпечує  міськрайонна  газета  „Вісник  Хустщини"  та 
веб-сторінка міської ради.

На  шпальтах  міськрайонної  газети  постійно  присутня  державотворча  проблематика, 
висвітлюються  зусилля  владних  структур  краю  щодо  розв'язання  нагальних  потреб 
соціально-економічного розвитку Хустщини.

Релігійна ситуація  впродовж останніх  років  залишається  стабільною. Відносини між 
прибічниками різних релігійних громад міста дружні.

В  цілому  суспільно-політична  ситуація  в  місті  залишається  стабільною  та 
контрольованою органами влади.

Депутати  Хустськї  міської  ради



№з
/п

П.І.Б. Телефон Адреса

1.
Аннишинець 
Микола Васильович

0677111960
Закарпатська обл.., м.Хуст, 

вул.Чижмаря, 32

2.
Анишинець 
Олександр Олександрович

0679548077
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Вишнева, 20

3.
Алєксєєв 
Григорій- 
Максим Станіславович

0973397555
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Пирогова, 11, кв.24

4.
Булей 
Джаніко Яношович

0679102137
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Київська Набережна,5, кв.57
5. Горват 

Василь Семенович
0672832900

Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Пирогова, 3, кв.20

6. Галай 
Михайло Михайлович

0677662821
Закарпатська обл.., м.Хуст, 

вул.Скляренка, 15
7. Гриньо 

Євген 
Матвійович

0503728686
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Карпатської Січі, 43 кв. 6

8. Гангур 
Микола 
Іванович

0673123437
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Карпатська, 14

9. Грабарь 
Михайло Михайлович

0677407093
Закарпатська обл.., м.Хуст, 

вул.Садова, 14кв.13
10. Ерфан 

Володимир Іванович
0504323251

Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Слов’янська, 32 кв. 2

11. Марко 
Микола Миколайович

0973188887
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Львівська, 151
12. Маханець 

Василь Васильович
0972468147

Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Кошиця, 3

13. Орос 
Василь Васильович

0505938858
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Дружби, 42, кв.2
14. Роман 

Іван Михайлович
0502096105

Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. Нова, 
1

15. Росоха 
Іван
Іванович

0681367117
Закарпатська обл.., м.Хуст, 

вул.Нірешська, 66

16. Холод 
Михайло Михайлович

0673123530
Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 

Гвардійська, 34
17. Шимоня 

Володимир Янович
0983373333

Закарпатська обл.., м.Хуст, Вул. 
Жайворонкова, 46а/20

18. Шегута 
Ярослав Федорович

0673121824
Закарпатська обл.., м.Хуст, Вул. 

Кірешська, 7
19. Бондаренко 

Анатолій Іванович
0505971109 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. Лісна, 

32
20. Власов 

Іван 
Сергійович

0934001101 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. Івана 
Мазепи, 14

21. Борка 
Роберт Михайлович 

0934000999 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Я.Галана,11

22. Гинцяк 
Олександр Йосипович

0671004610 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Кірешська, 14а

23. Глеба 
Василь Михайлович

0639704616 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. Нова, 
1

24. Джанда 
Михайло Михайлович

0673124832 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
В.Великого, 2а, 12

25. Дурунча 
Ігор Володимирович

0673124083 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. Лісна, 
19а

26. Кричфалуші 
Володимир Васильович

0679599793 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Гвардійська, 25, кв.1

27. Лях 
Ігор Михайлович

0674444054 Закарпатська обл.., м.Хуст, вул. 
Львівська, 163



Визначні місця Хустщини:

1. Історико- архітектурний комплекс «Чешське містечко» побудоване у 20-30-х роках, 
що включає в себе будівлі ЗОШ №1 та комплекс житлових будинків.

2. Руїни  Хустського замку XII-XIY століть.
3. Меморіальний парк «Красне поле» на місці боєвих дій Січових  Стрільців 15 березня 

1939 року поблизу с.Рокосово.
4. Долина нарцисів в околиці Кіреші Карпатського біосферного заповідника.

Найпомітніші культурно- масові заходи:

1. Проголошення незалежності Карпатської України, яке святкується щорічно 15 
березня.

2.Міський фестиваль «Вертеп» (новорічні святкування).

     3.  Обласний еколого-натуралістичний фестиваль «Золотий нарцис», який щороку 
           проводиться на нарцисовому полі в другу неділю травня.
                            

– Телефони керівників міської ради:

ХУСТСЬКА  МІСЬКА РАДА
 

Адреса 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27
Телефон / Факс 03142-4-37-06

КАЩУК

Володимир Павлович

Хустський міський голова
з 11.11. 2010 р.

Дата народження 3 вересня 1958 р.
Телефон роб. і 
моб. 5-14-12,  0674414255

ЕРФАН

Володимир Іванович

секретар Хустської міської ради
з 22.11. 2010 р.

Дата народження 26 серпня 1963р.
Телефон роб. і 
моб. 4-22-53,  0505550100

РІВІС 
Михайло Михайлович

перший заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хустської міської 
ради

з 22.11. 2010 р.

Дата народження 9 серпня 1970 р.
Телефон роб. і 4-31-58,  0673127788



моб.
ЛУНЧЕНКО 

Валерій Валерійович
керуючий справами виконавчого комітету 

Хустської міської ради
з 08.12.2010 р.

Дата народження 13 жовтня 1982 р.
Телефон роб. і 
моб. 0506887848

АННИШИНЕЦЬ
Микола Васильович

заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Хустської міської ради
з 25.12.2010 р.

Дата народження 19 травня 1976 р.
Телефон роб. і 
моб. 4-32-70,    0677111960

ФЕТЬКО
Іван Михайлович

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів
Хустської міської ради

з 28.07.2005 р.

Дата народження 17 січня 1963 р.
Телефон роб. і 
моб. 4-41-13,   0971433172



      Постійні депутатські комісії Хустської міської ради
 VІ  скликання

     1

Постійна  депутатська комісія 
з питань законності, правопорядку, регламенту та 

     депутатської етики
Голова комісії: Член комісії:

Гангур Микола Іванович Марко Микола Миколайович
Глеба Василь Михайлович

 
     
     2

Постійна депутатської комісії

 із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту,  охорони здоров’я, 
материнства, дитинства,  сім’ї, соціального захисту населення, міжнаціональних, 

міжнародних та міжконфесійних відносин
Голова комісії: Член комісії:

Крічфалуші Володимир Васильович Джанда Михайло Михайлович
Борка Роберт Михайлович
Роман Віра Юріївна

   

    3

Постійна  депутатська комісія 
з питань соціально-економічного  розвитку міста, планування, 

бюджету та фінансів
Голова комісії: Члени комісії:

Роман Іван Михайлович Аннишинець Микола Васильович
Дзяпко Юрій Іванович 
Бондаренко Анатолій Іванович
Анишинець Олександр Олександрович
Штефуца Юрій Михайлович                           
Шпілька Василь Миколайович

    4

Постійна депутатська комісія
з питань розвитку підприємництва,  промисловості та торгівлі

Голова комісії: Члени комісії:
Шимоня Володимир Янович Орос Василь Васильович

Гинцяк Олександр Йосипович

    5

Постійна депутатська комісія  
з питань землекористування та охорони навколишнього середовища

Голова комісії: Члени комісії:
Шегута Ярослав Федорович Власов Іван Сергійович

Пригара Іван Дмитрович
Лях Богдан Михайлович
Грабарь Михайло Михайлович
Червак Богдан Миколайович
Галай Михайло Михайлович 

   

    6

Постійна  депутатська комісія 
з питань контролю за проведенням    приватизації та управлінням

 комунальною  власністю
Голова комісії: Члени комісії:

Гриньо Євген Матвійович Алєксєєв Максим Станіславович
Росоха Іван Іванович
Холод Михайло Михайлович
Маханець Василь Васильович

    7

Постійна  депутатська  комісія
з питань житлово-комунального  господарства та містобудування

Голова комісії: Члени комісії:
Огняник Петро Васильович Сімаков Сергій Олександрович

Горват Василь Семенович

    8

Постійна  депутатська комісія
з питань автотранспорту та зв'язку 

Голова комісії: Члени комісії:
Дурунча Ігор Володимирович Лях Ігор Михайлович

Булей Джаніко Яношович




	Постійна депутатської комісії
	 із гуманітарних питань: освіти, науки, культури, молоді і спорту,  охорони здоров’я, материнства, дитинства,  сім’ї, соціального захисту населення, міжнаціональних, міжнародних та міжконфесійних відносин
	Промисловість

	                                            Споживчий ринок                                                                        
	Кількість   
	          Підприємств торгівлі
	335
	один.
		        з них : магазинів
	один.
	один.
	  Зареєстрованих ринків                     
	6
	один.
	Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)
	7670,0
	грн.
	Питома вага підприємств споживчих товариств  в обсязі роздрібного товарообороту області
	10,0
	%
	Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої  кооперації  на одну особу  (у середньому за рік)                     
	760,0
	грн.
	CОЦІАЛЬНА   СФЕРА
	Соціальний захист
	Охорона  здоров’я
	Культура


