
                     П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й  
 

Позачергова сесія 

Хустської міської ради VІІ скликання  
 

23.09.2020 року,  10 00 год. 
 

№  

п/п 
Назва проекту рішення 

№ 

проекту 

рішення 

 

1 2 3 4 
   

 

 І. Бюджетні питання   

1.  

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, 31 серпня  2020 року) 

І/1  

2.  

Про внесення змін до Програми Попередження надзвичайних ситуацій та 

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

років 

І/2  

3.  

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» із змінами 

І/3  

4.  
Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у м. Хуст на 2020-2022  роки 
І/4  

5.  
Про внесення змін до  Програми охорони навколишнього природного 

середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки 
І/5  

6. П 
Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018 – 2020 роки 
І/6  

7.  
Про внесення змін в рішення до «Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Хуст на  2020 рік» 
І/7  

ІІ. Рішення, пов’язані з врегулюванням земельних відносин 

та майна комунальної власності 

8.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул.  Августина Волошина, 142 громадянину Петраш І.І. 

ІІ/1  

9.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Августина Волошина, 142 громадянину Петраш І.І. 

ІІ/2  

10.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 
ІІ/3  

11.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для передачі у власність громадянам 

ІІ/4  

12.  
Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в порядку зміни цільового призначення м. Хуст, вул. 

Міська, 4, ТОВ «Енран-ЗЛК» 

ІІ/5  

13.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Вокзальна, б/н, громадянинуАнтонь В.І. 
ІІ/6  

14.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Соборної України, 2, ОСББ "СОБОР 2" 
ІІ/7  

15.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Пушкіна, 2 О, 

та 2 П 

ІІ/8  



16.  
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, 185громадянину Томишин І.М. 

ІІ/9  

17.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст,вул. Львівська, 239 
ІІ/10  

18.  Про надання дозволу на суборенду земельної ділянки ФГ "ЮГРА" ІІ/11  

19.  
Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Ляшко В.О. без підпису із суміжним землекористувачем Берец 

М.Я. 

ІІ/12  

20.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 9 

співвласникам нерухомого майна громадянам Грабар М.Ф. та Томищ Т. В. 
ІІ/13  

21.  
Про продовження договору оренди земельної ділянки ТзОВ «Бродвей-

Хуст» в м. Хуст 
ІІ/14  

22.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Івана Франка, б/н, 

громадянці Алексович В. В. 

ІІ/15  

23.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Івана Франка, 57 А, 

громадянці Алексович В. В. 

ІІ/16  

24.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Івана Франка, 187 А, 

громадянину Кондраш  Ю. В. 

ІІ/17  

25.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Німецька, б/н, громадянці 

Адаєва С. І. 

ІІ/18  

ІІІ. Різне 

26.  
Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Дмитру Поповичу 

(посмертно) 
ІІІ/1  

 

27.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Хмарі М.Ю. ІІІ/2  

28.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Шкробинець Х.М. ІІІ/3   

29.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Товкану Е.С. ІІІ/4   

30.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Спічкею І.І. ІІІ/5   

31.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Ковчару П.М. ІІІ/6   

32.  Про надання матеріальної допомоги ІІІ/7   
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