
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІ засіданні 

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 17.12.2020 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1 Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії 7 

2 Про утворення постійних депутатських комісій Хустської міської ради 8 

3 Про затвердження регламенту роботи Хустської міської ради 9 

4 Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету  Хустської 

міської ради 

10 

5 Про затвердження структури, штату та загальної чисельності виконавчих  

органів Хустської міської ради 

11 

6 Про оплату праці  12 

7 Про внесення змін в  «Положення про порядок преміювання та надання  

матеріальної допомоги працівникам апарату, відділів та управлінь 

виконавчого комітету Хустської міської ради» 

13 

8 Про припинення діяльності в результаті реорганізації сільських рад 

шляхом приєднання до Хустської міської ради 

14 

9 Про звіт міського голови   про здійснення державної регуляторної політики 

Хустською міською радою та її виконавчим комітетом у сфері 

господарської діяльності за 2020 рік 

15 

10 Про Програму економічного і соціального розвитку Хустської міської 

територіальної громади  на 2021 рік 

16 

11 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, 23 вересня, 16 жовтня, 

30 листопада 2020 року)  

17 

12 Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 18 

13 Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік  19 

14 Про внесення змін до Програми   діяльності громадських організацій міста, 

які потребують соціального захисту на 2020-2022 роки (зі змінами) 

20 

15 Про внесення змін до Програми проведення видовищних заходів на 2020-

2022 роки 

21 

16 Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Хуст на 2020-2022 роки 

22 

17 Про внесення змін до Програми проведення масових заходів у справах 

сім’ї, дітей та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) 

обдарованих учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і Школи 

мистецтв м. Хуст у 2020-2022 роках 

23 

18 Про затвердження Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

24 

19 Про затвердження Програми створення та накопичення  матеріального 

резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

25 

20 Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 

населення на 2020-2022 роки (зі змінами) 

26 



21 Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання 

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

27 

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

роки 

28 

23 Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки 

29 

24 Про затвердження Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської  територіальної громади на 2021 – 2023 

роки 

30 

25 Про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2019 року  «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 19.03.2020р., 

25.05.2020р.,10.08.2020р., 09.09.2020р.,23.11.2020р.,04.12.2020р.) 

31 

26 Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 року  «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 15.07.2020р., 20.08.2020р., 

15.09.2020р., 20.10.2020р., 08.12.2020р.) 

32 

27 Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2019 року  «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 23.06.2020р., 02.09.2020р., 

12.10.2020р., 24.10.2020р., 19.11.2020р., 07.12.2020р.) 

33 

28 Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2019 року  «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 23.03.2020р., 01.04.2020р., 

26.05.2020р.,10.06.2020р., 19.08.2020р., 15.10.2020р.) 

34 

29 Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2019 року  «Про 

сільський бюджет на 2020 рік» (із змінами від 15.05., 30.07., 18.09., 09.10. 

2020 року) 

35 

30 Про розгляд депутатського звернення 36 

    

 

 

         Секретар ради                                            Василь ГУБАЛЬ 


