
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІV засіданні 

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 29.01.2021 року 

 
№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

рішень 

1 Про визнання повноважень депутата Хустської міської ради VІІІ скликання 57 

2 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року №19 «Про 

бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» 

58 

3 Про внесення змін до  Програми благоустрою території Хустської міської  
територіальної громади  на 2020-2022 роки 

59 

4 Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки  

комунальним підприємствам Хустської міської територіальної  громади на 
2021 – 2023 роки 

60 

5 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу 

власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Хуст, вул. Пушкіна, 3, громадянці Рущак М.В. 

61 

6 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, громадянину Пацкан О. О. 

62 

7 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Пушкіна, 2 О, та 2 П, громадянину Кондраш Ю. В. 

63 

8 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у постійне користування в м. Хуст,вул. Свободи, 27 К 

64 

9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Небесної Сотні, 
122-124,громадянину Поган Б.О. 

65 

10 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 

66 

11 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 21, громадянці Драгула 
Т.М. 

67 

12 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Хуст, по вул. Івана Франка, 175, ТОВ Хустська 
фабрика фетрових головних уборів "Хуст-Фільц” 

68 

13 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

69 

14 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

70 

15 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в с. Чертіж по вул. Петра Лодія, 6гр. Голеня Л.М. без підпису із суміжним 

землекористувачем Малета І.І. 

71 

16 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
72 



в м. Хуст по вул.Слов’янська, 69 громадянціЧерних В.В. без підпису із 
суміжними землекористувачами Замалдіна М.М. та Палчей Г. 

17 Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Борканюка, 13,10 ДПРЧ управління ДСНС України у Закарпатській 

області 

73 

18 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Шевченка, 26, громадянину Келемен І.І. 
74 

19 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,майдан Незалежності, б/н, громадянці Довгій 

А.В. 

75 

20 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. А.Добрянського, 1, ОСББ "А. 

Добрянського-Хуст" 

76 

21 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, 185 громадянці Тодавчич К.М. 

77 

22 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, 185 громадянину Томишин І.М. 

78 

23 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст, вул. 900-річчя 

Хуста,25 

79 

24 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Жайворонкова, 
б/н, громадянці Гаврилюк Н.В. 

80 

25 Про прийняття у комунальну власність Хустської територіальної громади з 
державної власності земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення 

81 

26 Про внесення змін до рішення №3030 Х сесії Хустської міської ради VІІ 
скликання від 31.08.2020 «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.» 

82 

27 Про внесення змін до рішення №3117 позачергової сесії Хустської міської 
ради VІІ скликання від 16.10.2020 «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Кіреші, 
вул. Молодіжна, 9 А, громадянці Соймик М.Й.» 

83 

28 Про внесення змін до рішення №1485 ІХ сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 27.06.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам» 

84 

29 Про внесення змін до рішення №3159 позачергової сесії Хустської міської 
ради VІI скликання від 30.11.2020 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів» 

85 

30 Про повторне проведення земельних торгів 86 

31 Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади  

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

87 

32 Про внесення доповнень до рішення №43 Хустської міської ради І сесії VIII 

скликання від 30.12.2020 «Про перелік об’єктів комунальної власності 
територіальної громади Хустської міської ради, передача яких в оренду у 

88 



2021 році буде здійснена без проведення аукціону» 

33 Про затвердження передавального акту 89 

34 Про припинення права користування та вилучення з оперативного 

управління відділу освіти Хустської районної державної адміністрації 
комунального майна закладів освіти 

90 

35 Про прийняття закладів освіти, об’єктів цивільного права територіальних 

громад сіл, що увійшли до складу Хустської територіальної громади та  
забезпечення повноважень щодо управління відповідним майном 

91 

36 Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку   

педагогічних працівників Хустської міської ради 

92 

37 Про вхід Хустської міської ради до складу засновників  Навчально–

реабілітаційного центру Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області 

93 

38 Про припинення права користування та вилучення з оперативного 

управління Хустської районної державної адміністрації, Відділу освіти 

Хустської районної державної адміністрації  та Відділу культури, молоді та 
спорту Хустської  районної державної адміністрації комунального майна 
закладів культури і спорту 

94 

39 Про прийняття закладів культури і спорту, об’єктів цивільного права 
територіальних громад сіл, що увійшли до складу Хустської територіальної 
громади та забезпечення повноважень щодо управління відповідним 

майном 

95 

40 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) 

96 

41 Про створення трудового архіву Хустської міської ради 97 

42 Про вхід Хустської міської ради до складу засновників юридичної особи -

Хустський районний територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Хустської районної державної адміністрації 

98 

43 Про припинення діяльності юридичної особи - Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хустської міської 
ради 

99 

44 Про вхід Хустської міської ради до складу засновників юридичної особи – 

Хустський міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Хустської міської ради 

100 

45 Про вхід Хустської міської ради до складу засновників юридичної особи  

“Хустський  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” 

101 

46 Про створення юридичної особи – Центр надання соціальних послуг 
Хустської міської ради 

102 

47 Про затвердження Положення про фінансове управління виконавчого  

комітету Хустської міської ради в новій редакції 
103 

48 Про затвердження Положення про надання адресної матеріальної допомоги 

мешканцям Хустської  територіальної громади 

104 

49 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території 
по вул. Нірешська, б/н в  с. Чертіж на території Хустської міської ради, 

Закарпатської області 

105 

50 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирних житлових будинків 

106 



ОСББ «Затишок-Хуст» по вулиці Кубинця, 2  та ОСББ «Смерека» по вулиці 
Кубинця, 3 у м. Хуст 

51 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 

ОСББ «Світанок» по вулиці Київська набережна, 2 у м. Хуст 

107 

52 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 

ОСББ «Собор 2» по вулиці Соборної України, 2 у м. Хуст 

108 

53 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування 

внутрішньо квартальної території багатоквартирного житлового будинку 

ОСББ «Соборної України-Хуст» по вулиці Соборної України, 1 у м. Хуст 

109 

54 Про затвердження детального плану території земельної ділянки  для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) в с. Нанково № 177, Хустського району, 

Закарпатської області 

110 

55 Про внесення змін у структуру, штат та загальну чисельність виконавчих  

органів Хустської міської ради 

111 

56 Про затвердження старости Олександрівського старостинського округу 112 

57 Про внесення змін до складу постійних комісій 113 

58 Про надання матеріальної допомоги 114 

59 Про надання грошової винагороди за високі досягнення 115 

60 Про затвердження Програми підтримки державної політики регіонального 

розвитку та підтримки Хустської громади на 2021 – 2026 роки 

116 

    

 

 

         Секретар ради                                            Василь ГУБАЛЬ 


