
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІІ засіданні 

Х сесії  Хустської міської ради VІІ скликання  

від 08.05.2020 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Хуст за І квартал 2020 

року 

1954 

2. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 1955 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2019 року №1768 

«Про міський бюджет м. Хуст на 2020 рік» (зі змінами від 10 лютого, 25 

березня 2020 року) 

1956 

4. Про внесення змін до Програми Попередження надзвичайних ситуацій та 

забезпечення пожежної безпеки на території  м. Хуст на період 2018-2020 

років 

1957 

5. Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2020-2022  роки 

1958 

6. Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018 – 2020 роки 

1959 

7. Про внесення змін до рішення VIII сесії Хустської міської ради № 931 від 

18.05.2018 року   «Про затвердження міської Програми зайнятості 

населення на період до 2020 року» 

1960 

8. Про визнання рішень сесії Хустської міської ради такими, що втратили 

чинність 

1961 

9. Про затвердження Висновку про вартість оцінюваного майна-нежитлового 

приміщення (вбудовані приміщення готелю «Хуст») 

1962 

10. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної 

громади м.Хуст 

1963 

11. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Хуст, які визначені до відчуження в 2020 році 

1964 

12. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Корятовича, 15, громадянину Келемен А.В. 

1965 

13. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Івана Франка, 197, громадянину Роспопа Б. Й. 

1966 

14. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185 А, громадянину Бордей Ю.М. 

1967 

15. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 5, громадянину Лунченко В.Д. 

1968 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування в м. Хуст, вул. Маяковського, 2, ОСББ "Чешський  

будинок-2" 

1969 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Садова, б/н, 

громадянину Мушко Йосипу Федоровичу 

1970 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Сливова, 36, 

1971 



громадянину Якоб М. В. 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 

1972 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н, громадянину Стефанишин І.І. 

1973 

21. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянамДанча Л.І. та Данча В.Ю. без підпису із суміжним 

землекористувачем Табака В.О. 

1974 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність громадянам 

1975 

23. Про передачу в користування земельної ділянки обслуговуючому 

кооперативу «Козарі», в м. Хуст, вул. Івана Франка, б/н 

1976 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Зарічне, вул. Зарічна, б/н, 

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

1977 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, б/н громадянці Алексович 

В. В. 

1978 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Орос Н.А. 

1979 

27. Про внесення змін до рішення №1787ІХ сесії Хустської міської ради VIІ 

скликання від 16.12.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» 

1980 

28. Про внесення змін до рішення №1787 ІХ сесії Хустської міської ради VIІ 

скликання від 16.12.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» 

1981 

29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок , звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу права 

власності на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів 

1982 

30. Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 

та  проведення повторних  земельних торгів у формі аукціону з продажу 

земельних ділянок у власність в м.Хуст, ур. «Бартуші» 

1983 

31. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам 

1984 

32. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 206 А громадянину Сідун В.В. 

1985 

33. Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 

вул. Івана Франка, б/н головному управлінню Національної поліції в 

Закарпатській області 

1986 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування в м. Хуст, вул. Керамічна, 16, ОСББ "ФОРТУНА+" 

1987 

35. Про передачу залізобетонної труби 1988 

36. Про надання матеріальної допомоги 1989 

 

   Секретар ради                                       Володимир ЕРФАН 


