
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на VІ засіданні 

Х сесії  Хустської міської ради VІІ скликання  

від 31.08.2020 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1. Про розгляд депутатського запиту 3017 

2. Про дострокове припинення повноважень заступника міського голови з  
питань діяльності виконавчих органів ради  Щербана Р.І.   

3018 

3. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 3019 

4. 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, 26 червня, 31 липня  2020 року) 

3020 

5. Про внесення змін до рішення №985 від 18.05.2018 р. «Про Міську 
програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 
2018-2025 роки» із змінами від 27.07.2018 №1063,  31.10.2018 №1170,  

30.11.2018 №1213, 23.08.2019 №1547,24.10.2019  №1581,  16.12.2019  

№1749, 25.03.2020 №1885 

3021 

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

3022 

7. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Хуста на 2020-2022 

роки 
3023 

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

3024 

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

3025 

10. Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 
населення міста на 2020-2022 роки 

3026 

11. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Пачовського, 13 громадянці Віцинська Г.В. 

3027 

12. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 122 громадянці Сенкевич О.Ю. 

3028 

13. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Пушкіна, 2Д громадянину Турок Ю.І. 

3029 

14. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 34 співвласникам нерухомого майна: 
Барзул Н. Й. та Барзул М.М. 

3030 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Львівська, 190, 

громадянину Григорик М.О. 

3031 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Августина 
Волошина, 96 А, громадянину Олос Ю.І. 

3032 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності,  

3033 



 21, громадянину Поган І.І. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянину Калинич В.В. 

3034 

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

3035 

20. 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 Йосипу Йосиповичу 

3036 

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

3037 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,вул. воєводи Петенька, 1, громадянину Мересі 
В.В. 

3038 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 41 РЕЛІГІЙНІЙ 

ГРОМАДІ ХРИСТИЯН СУБОТНЬОГО ДНЯ М. ХУСТ «ЦЕРКВА 

СПАСІННЯ» 

3039 

24. 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, 187 громадянину Томишин І.М. 

3040 

25. Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. князя Володимира Великого, б/н релігійній громаді Української 
Православної Церкви м. Хуст (Св. Вознесенської) 

3041 

26. Про припинення права користування земельною ділянкою в м. Хуст, 
вул. Борканюка, 13,10 ДПРЧ управлінню ДСНС України у Закарпатській 
області 

3042 

27. Про припинення права користування земельною ділянкою в м. Хуст, 
вул. Заводська, 1,ТОВ «Енран-ЗЛК» 

3043 

28. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 190, 

громадянину Григорик М.О. 

3044 

29. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Заводська, 1 Д, 

громадянину Петраш І. І. 
3045 

30. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Борканюка, 13, 

Закарпатському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному 
підприємству протипожежних робіт добровільного пожежного товариства 
України 

3046 

31. Про внесення змін до рішення №1913Х сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 25.03.2020 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту в м. Хуст, вул. 
Івана Панькевича, 21» 

3047 

32. Про внесення змін до рішення №2094 Х сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 31.07.2020 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту в м. Хуст, вул. 
900-річчя Хуста, б/н» 

3048 



33. Про продовження договору оренди земельної ділянки ТзОВ «ДЕЛЬТА 

ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» в м. Хуст 
3049 

34. Про визначення переліку вільних земельних ділянок, призначених для 
продажу права власності на земельних торгах у формі аукціону 

3050 

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

3051 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки , звіту про експертну оцінку земельної ділянки для продажу права 
власності на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів 

3052 

37. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст 

3053 

38. Про передачу котельні в оперативне управління Комунальному 
підприємству «Хусттепло» Хустської міської ради 

3054 

39. Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» шляхом реорганізації міського методичного кабінету управління 
освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету 
Хустської міської ради та затвердження його Статуту 

3055 

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

3056 

41. Про припинення дії договору оренди нежитлових приміщень № 3/1 від 
10.10.2006 з Головним територіальним управлінням юстиції у 
Закарпатській області 

3057 

42. Про продовження дії договору від 01.07.2019 № 36 оренди частини 
нежитлових вбудованих приміщень в м.Хуст вул. Поперечна, 2 

3058 

43. Про припинення дій договорів оренди з гр. Лисик Б.В. 3059 

44. Про припинення шляхом ліквідації Комунального Підприємства « Готель 
Хуст» 

3060 

45. Про вступ до Асоціації органів  місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку 

3061 

46. Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території 
по вул. Пачовського,  у м. Хуст 

3062 

47. Про надання матеріальної допомоги 3063 

 

 

   Міський голова                                     Володимир КАЩУК 


