
 

ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на позачерговій сесії  

Хустської міської ради VІІ скликання  

від 30.11.2020 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

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, 23 вересня, 16 жовтня  
2020 року) 

3146 

2. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 3147 

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

3148 

4. Про внесення змін до Програми   діяльності громадських організацій міста, 
які потребують соціального захисту на 2020-2022 роки 

3149 

5. Про внесення змін до  Програми охорони навколишнього природного 

середовища в м. Хуст на 2020-2022 роки 

3150 

6. Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Хустської міської ради на 2018 – 2020 роки 

3151 

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

3152 

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» зі змінами 

3153 

9. Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території  Хустської міської ради на 2020 

рік 

3154 

10. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Івана Франка, 187 А, громадянину Кондраш  Ю. В. 

3155 

11. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Німецька, б/н, громадянці Адаєва С. І. 

3156 

12. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Івана Франка, 187, співвласників нерухомого майна Росоха 
В.В. та Масляк В.З. 

3157 

13. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, майдан Незалежності, 5, громадянину Лунченко В. Д. 

3158 

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

3159 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в с. Зарічне, вул. Зарічна, б/н, 

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 

3160 



16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. воєводи 

Петенька, 1, громадянину Мересі В.В. 

3161 

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 

3162 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки в м. Хуст, по вул. Пушкіна, 2 О, та 2 П, Кондраш Ю. В. 

3163 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат та конфігурації, без зміни площі, громадянці Двуйло 

Г.А. 

3164 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі у власність громадянам 

3165 

21. Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Карпатської Січі, 41 РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ХРИСТИЯН 

СУБОТНЬОГО ДНЯ М. ХУСТ «ЦЕРКВА СПАСІННЯ» 

3166 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, пл. Привокзальна, 3, громадянці Покрівчак 
М.М. 

3167 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, співвласників 
нерухомого майна: громадянці Мороз Г.І., громадянці Бігунець Н.І., 
громадянину Чепинець В.В. 

3168 

24. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) зі зміною координат, без зміни конфігурації та площі в м. Хуст, 
вул. Заводська, 1 А, громадянину Сеньо Віталію Йосиповичу 

3169 

25. Про надання дозволу ТзОВ Хустська фабрика фетрових головних уборів 
"Хуст-Фільц” на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Івана Франка, 175 

3170 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Івана Франка, 
201 

3171 

27. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Тімірязєва, 10, 

громадянці Молнар В.П. 

3172 

28. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Тімірязєва, 10, 

громадянину Чопей І.І. 
3173 

29. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Тімірязєва, 10, 

співвласникам нерухомого майна: громадянину Легач М.В. та громадянину 
Шегута В.М. 

3174 

30. Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Заводська, 1 А, Карпатському інституту підприємництва вищого 

навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини "Україна" 

3175 

31. Про продовження договору оренди земельної ділянки ТзОВ «ДЕЛЬТА 

ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» в м. Хуст Про продовження договору оренди земельної 
ділянки ТзОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» в м. Хуст 
 

3176 



32. Про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«Торговий дім «Хустська фабрика фетрових виробів» 

3177 

33. Про припинення права користування земельною ділянкою в м. Хуст, 
вул. Івана Франка, 175, ТзОВ Хустська фабрика фетрових головних уборів 
"Хуст-Фільц”  

3178 

34. Про внесення змін до рішення №1733 IХ  сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 29.11.2019 «Про надання дозволу на розробку проектів із 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» громадянці 
Рівіс А.Й. 

3179 

35. Про передачу в оренду нежитлових вбудованих приміщень ІІ поверху за 
адресою: м. Хуст вул. 900-річчя Хуста, 29 літ. «А2»» ГУ ДМС України в 
Закарпатській області 

3180 

36. Про повторне проведення земельних торгів 3181 

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

3182 

38. Про розгляд депутатського запиту 3183 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

3184 

 

 

 

   Секретар ради                                                Володимир ЕРФАН 


