
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІІ засіданні 

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 30.12.2020 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,30 листопада, 17 грудня 2020 року) 

37 

2 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.,17.12.2020р.) 

38 

3 Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2019 року №56 «Про 

сільський бюджет на 2020р» із змінами від 01.03.2020р., 

28.04.2020р.,12.08.2020р.,06.10.2020р., 04.11.2020р.) 

39 

4 Про врегулювання земельних відносин 40 

5 Про прийняття у комунальну власність Хустської територіальної громади з 

державної власності земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення 

41 

6 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади Хустської 

міської ради майна комунальної власності із спільної комунальної 

власності територіальних громад селища та сіл Хустського району 

(Хустської районної ради) 

42 

7 Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади 

Хустської міської ради, передача яких в оренду у 2021 році буде здійснена 

без проведення аукціону 

43 

8 Про надання дозволу секретаріату Хустської міської ради на право 

внесення редакційних та технічних поправок 

44 

9 Про надання дозволу на отримання кредиту в формі овердрафту 

комунальному підприємству Хустському виробничому управлінню 

водопровідно – каналізаційного господарства 

45 

10 Про внесення змін в структуру, штат та загальну чисельність виконавчих  

органів Хустської міської ради 

46 

11 Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та  

затвердження персонального складу 

47 

12 Про повторне проведення земельних торгів 48 

13 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, звіту про експертну оцінку земельних ділянок для продажу права 

власності на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів 

49 

14 Про створення комунального підприємства  Хустської міської ради  

«Ізаліс» 

50 

15 Про внесення змін до рішення сесії №14 I сесії Хустської міської ради VIII 

скликання «Про припинення в результаті реорганізації сільських рад 

шляхом приєднання до Хустської міської ради» 

51 

16 Про передачу котелень в оперативне управління КП «Хусттепло» 

Хустської міської ради 

52 



17 Про вхід у засновиники Хустської міської ради закладів загальної 

середньої освіти 

53 

18 Про вхід у засновники Хустської міської ради закладів культури і спорту 54 

19 Про затвердження старост 55 

    

 

 

         Секретар ради                                            Василь ГУБАЛЬ 


