
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІV засіданні 

Х сесії  Хустської міської ради VІІ скликання  

від 26.06.2020 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1. Про надання згоди на отримання кредиту в формі овердрафту 
комунальному  підприємству Хустському виробничому управлінню 

водопровідно-каналізаційного господарства 

1990 

2. Про результат звіту начальника комунального підприємства Хустського 
виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства 

1991 

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,08 травня 2020 року) 

1992 

4. Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2020-2022  роки 

1993 

5. Про внесення змін до  Програми охорони навколишнього природного 
середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки 

1994 

6. Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018 – 2020 роки 

1995 

7. Про внесення змін до  Програми створенню та діяльності об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Хуст  на 2020-

2022  роки 

1996 

8. Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 16.12.2019р. 
№1765 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
м.Хуст на 2020-2022 роки» 

1997 

9. Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 
населенняміста на 2020-2022 роки 

1998 

10. Про внесення змін до Програми «Комплексної програми профілактики 
злочинності на території міста Хуст на 2019 - 2020 роки» 

1999 

11. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Хуст на 2020-2022 роки 2000 

12. Про встановлення ставки  земельного  податку в м.Хуст 2001 

13. Про справляння  податку на нерухоме майно в м. Хуст відмінне від 
земельної ділянки 

2002 

14. Про справляння транспортного податку в місті Хуст 2003 

15. Про справляння єдиного податку в м. Хуст 2004 

16. Про справляння туристичного збору в місті Хуст 2005 

17. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Івана Франка, 185 А громадянину Бордей Ю.М. 

2006 

18. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Львівська, 206 А, громадянину Сідун В.В. 

2007 

19. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Пачовського, 13 громадянці Віцинська Г. В. 

2008 

20. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 3 громадянці Лада Н. Ю. 

2009 

21. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 2010 



ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні (Гвардійська), 122 громадянину 
Сенкевич О.Ю. 

22. 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 

2011 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на торгах у формі аукціону та 
проведення земельних торгів 

2012 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється, в м. Хуст, вул. Небесної 
Сотні, 122-124 громадянину Довганич Василю Івановичу 

2013 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Небесної 
Сотні, 122, громадянину Червак Б.М. 

2014 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється, в м. Хуст, вул. Небесної 
Сотні, б/н громадянину Довганич Василю Івановичу 

2015 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється, в м. Хуст, вул. Небесної 
Сотні, 122-124 громадянину Довганич Василю Івановичу 

2016 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. О.Маркуша, 
3, громадянці Соя Вікторії Миколаївні 

2017 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Ю. Гойди, 30, 

громадянину Жадан М.Д. 

2018 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Пушкіна, 2 Д, 

громадянину Турок Ю. І. 

2019 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Слов`янська, 75, 

громадянці Крічфалушій Н. В. 

2020 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Пушкіна, 3, 

громадянці Рущак М.В. 

2021 

33. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу у власність громадянам 

2022 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 207 

2023 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат та конфігурації, без зміни площі, громадянину 
Попович Юрію Юрійовичу 

2024 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Свято-Троїцькому чоловічому монастирю Хустсько-Виноградівської 
єпархії УПЦ 

2025 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі у власність громадянам 

2026 



38. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель під об`єктами енергетики 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» м. Хуст, с. Кіреші, с. Чертеж, с. Зарічне 

2027 

39. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст, майдан 
Незалежності, б/н громадянці Філоненко Л.М. без підпису із суміжним 

землекористувачем Корпош М.І. 

2028 

40. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Рівіс А.Й. без підпису із суміжним землекористувачем 

Давиденко С.І. 

2029 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в с. Кіреші,вул. Нарцисова, 13, громадянину Столець 
Івану Івановичу 

2030 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні (Гвардійська), 122, 

громадянину Сенкевич О. Ю. 

2031 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 38, ОСББ "ПІД ДАХОМ" 

2032 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в с. Чертіж, вул. Еміліана Невицького, б/н релігійній 
греко-католицькій громаді «УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ»  

м. Хуст 

2033 

45. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185 громадянину  Істратов С. А. 

2034 

46. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Егана, б/н, громадянці Шутко Н.Й. 

2035 

47. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187, 

співвласникам: громадянам Росоха В.В. та Масляк В.З. 
2036 

48. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187, 

співвласникам: громадянам Росоха В.В. та Масляк В.З. 
2037 

49. Про припинення права користування земельною ділянкою в м. Хуст, 
вул. Сливова, 34громадянину Томишин П.І. 

2038 

50. Про припинення права користування земельною ділянкою в м. Хуст, 
вул. Пряма, б/н,громадянину Бордей Ю.М. 

2039 

51. Про внесення змін до рішення №1912 Х сесії Хустської міської ради VІI 
скликання від 25.03.2020 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу існуючого землекористування в 
м. Хуст, вул. Борканюка, 13» 

2040 

52. Про внесення змін до рішення № 1186 VІІІ сесії Хустської міської ради VІІ 
скликання від 31.10.2018«Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Івана Франка, 175, ТОВ «Торговий дім «Хустська фабрика фетрових 
виробів» 

2041 

53. Про внесення змін до рішення №1003 VIII сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 18.05.2018 «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» 

2042 

54. Про внесення змін до рішення №1976 Х сесії Хустської міської ради VІI 
скликання від 08.05.2020 «Про передачу в користування земельної ділянки 
обслуговуючому кооперативу «Козарі», в м. Хуст, вул. Івана Франка, б/н» 

2043 



55. Про внесення змін до рішення №1968 Х сесії Хустської міської ради VІІ 
скликання від 08.05.2020 «Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 5» 

2044 

56. Про визначення переліку вільних земельних ділянок, призначених для 
продажу права власності (права оренди) на земельних торгах у формі 
аукціону 

2045 

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність громадянам 

2046 

58. Про внесення змін до рішення IX сесії VІІ скликання № 1539 від 11.07.2019 

«Положення про конкурсну комісію з визначення переліку земельних 
ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на 
земельні торги та відбору виконавця земельних торгів на конкурентних 
засадах» 

2047 

59. Про надання в сервітутне користування земельну ділянку в м. Хуст, 
вул. І.Франка, б/н громадянину Чепинець В.В. 

2048 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі у власність громадянам 

2049 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянці Дубчак  Н.С. 

2050 

62. Про безоплатну передачу Комунальному підприємству «Дозвілля» 

матеріальних цінностей на баланс і зберігання 
2051 

63. Про безоплатну передачу Хустському об’єднаному військовому 
комісаріату, на зберігання з правом користування основних засобів 
(комплекту меблів) 

2052 

64. Про передачу в господарське відання майна комунальної власності 
(основних засобів) КНП Хустській ЦРЛ ім. Віцинського О.П. 

2053 

65. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної 
громади міста Хуст, які визначені до відчуження в 2020 році 

2054 

66. Про продовження дії договору оренди нежитлових вбудованих приміщень 
першого поверху адмінбудівлі стадіону «Карпати» в м. Хуст вул. 
Борканюка, 15 

2055 

67. Про затвердження Положення про порядок  обчислення і сплати збору за 
місця паркування транспортних засобів на території Хустської міської ради 

2056 

68. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території 
по  вул. Володимира Великого, б/н в  м. Хуст 

2057 

69. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування в районі 
вулиці Євгена Коновальця та внутрішньо квартальної території 
багатоквартирних житлових будинків № 22, № 22 «а» у м. Хуст 

2058 

70. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 
внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 
ОСББ «Під Дахом» по вулиці Івана Франка, 38 у м. Хуст 

2059 

71. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 
внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 
ОСББ «Сонячне +» по вулиці Пирогова, 5 «а» у м. Хуст 

2060 

72. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території 
по вул. Садова (біля адмінбудинку   «ЕКОЗу») в м. Хуст 

2061 

73. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території 
по вул. Кірешська та вул.Молодіжна в с.Кіреші на території Хустської 
міської ради 

2062 



74. Про внесення змін в структуру виконавчого органу Хустської міської ради 2063 

75. Про надання матеріальної допомоги 2064 

76. Про присвоєння назв вулицям 2065 

77. Про дострокове припинення повноважень депутата Хустської міської ради  
VII скликання Дубчак Н.С. 

2066 

 

 

   Секретар ради                                       Володимир ЕРФАН 


