
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на V засіданні 

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 31.03.2021 року 

 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Хуст за 2020 рік 117 

2 Про затвердження звіту про виконання бюджету Стеблівської сільської ради 

за 2020 рік 
118 

3 Про затвердження звіту про виконання бюджету Ізянської  сільської ради за 
2020 рік 

119 

4 Про затвердження звіту про виконання бюджету Сокирницької  сільської 
ради за 2020 рік 

120 

5 Про затвердження звіту про виконання бюджету Рокосівської сільської ради 

за 2020 рік 
121 

6 Про затвердження звіту про виконання бюджету Олександрівської сільської 
ради за 2020 рік 

122 

7 Про затвердження звіту про виконання бюджету Нижньоселищанської 
сільської ради за 2020 рік 

123 

8 Про затвердження звіту про виконання бюджету Нанківської сільської ради 

за 2020 рік 
124 

9 Про затвердження звіту про виконання бюджету Липчанської сільської ради 

за 2020 рік 
125 

10 Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької сільської ради 

за 2020 рік 
126 

11 Про затвердження звіту про виконання бюджету Кривської сільської ради за 
2020 рік 

127 

12 Про затвердження звіту про виконання бюджету Крайниківськоїї сільської 
ради за 2020 рік 

128 

13 Про затвердження звіту про виконання бюджету Кошелівської сільської 
ради за 2020 рік 

129 

14 Про затвердження звіту про виконання бюджету Копашниківської сільської 
ради за 2020 рік 

130 

15 Про затвердження звіту про виконання бюджету Данилівської сільської ради 

за 2020 рік 
131 

16 Про затвердження звіту про виконання бюджету Боронявської сільської ради 

за 2020 рік 
132 

17 Про затвердження Порядку розроблення та виконання міських цільових 

програм 

133 

18 Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

134 

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

135 

20 Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць 
і доріг комунальної власності Хустської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки 

136 



21 Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки  

137 

22 Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 16.12.2019р. 

№1764 «Про затвердження Програми проведення видовищних заходів на 
2020-2022 роки» зі змінами 

138 

23 Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020р. №22 

«Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у 
Хустській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки» із змінами 

139 

24 Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 
населення Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі 
змінами) 

140 

25 Про затвердження Програми часткової компенсації  медикаментозного 

забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

141 

26 Про затвердження Програми підвищення якості обслуговування  платників 
податків та вдосконалення обліку надходжень до бюджетів усіх рівнів у 
Центрі обслуговування платників податків Хустської ДПІ  Головного 

управління ДПС у Закарпатській області  на 2021-2023 роки 

142 

27 Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки на території 
Хустської міської територіальної громади, матеріально-технічного 

забезпечення Хустського міжрайонного відділу (з дислокацією в м. 

Виноградів Закарпатської області) УСБУ в Закарпатській області на 2021-

2023 роки 

143 

28 Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

144 

29 Про затвердження Комплексної програма профілактики злочинності на 
території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

145 

30 Про затвердження Програми здешевлення вартості осіменіння маточного 

поголів'я великої рогатої худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-

2023 роки 

146 

31 Про затвердження Програми інфекційного контролю у КНП "Хустський 

центр медико-санітарної допомоги" Хустської міської ради Закарпатської 
області на 2021-2023 роки 

147 

32 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства "Хустська стоматологічна поліклініка" 

Хустської міської ради Закарпатської області на 2021-2023 роки 

148 

33 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені 
Віцинського Остапа Петровича"  Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

149 

34 Про затвердження міської цільової Програми "Власний дім" Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

150 

35 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» від 17.12.2020 року за 
№16 

151 

36 Про затвердження Програми використання коштів, які надходять в порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

 

152 



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

бюджет Хустської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами 

від 29 січня 2021 року) 

153 

38 Про Програму матеріально – технічного забезпечення Хустського 

об’єднаного міського територіального  центру комплектування та соціальної 
підтримки  на 2021 – 2025 роки 

154 

39 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу у власність громадянам 

155 

40 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 134 Г, 

громадянину Власов С. 

156 

41 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Небесної Сотні, 134 Д, 

громадянину Власов С. 

157 

42 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Небесної Сотні, 122-124, 

громадянину Власов С. 

158 

43 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Лісна, 13, 

громадянину Данило Ю.Ю. 

159 

44 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Заводська, 1 Д, 

громадянину Петраш І.Д. 

160 

45 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

161 

46 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат та конфігурації, без зміни площі в м. Хуст, вул. 

Шевченка, 26А, громадянину Бурч В.В. 

162 

47 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат, конфігурації та площі, м. Хуст, вул. Борканюка, 18, 

громадянці Скиба К.П 

163 

48 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат, конфігурації та площі, в м. Хуст, вул. Братів 
Бращайків, 13, громадянину Челленяк Й.Ф. 

164 

49 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)в 
м. Хуст, вул. Івана Франка, 18, територіальному управлінню Державної 
судової адміністрації України в Закарпатській області 

165 

50 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки в м. Хуст, Августина Волошина, б/н, громадянці Кубарич 

А.П. 

166 

51 Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в порядку зміни цільового призначення м. Хуст, вул. 

Небесної Сотні, 122-124, громадянину Перец Ю.В. 

 

167 



52 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 134, ОСББ "ГВАРД" 

168 

53 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність громадянам 

169 

54 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Львівська, 239 

170 

55 Про надання дозволу на суборенду земельних ділянок 171 

56 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 46, ПП 

"ЕРА ОЙЛ" 

172 

57 Про внесення змін до рішення № 2082 Х сесії Хустської міської ради VІІ 
скликання від 31.07.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди в м. Хуст, 
вул. Карпатської Січі, 41 співвласникам нерухомого майна: ПВКП  

"ОБ'ЄКТИВ", ТДВ "СЛУЖБА ПОБУТУ", громадянину Клованич Ю.І.» 

173 

58 Про внесення змін до рішення №3040 Х сесії Хустської міської ради VІІ 
скликання від 31.07.2020 «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, 187 

громадянину Томишин І.М.» 

174 

59 Про внесення змін до рішення №3079 позачергової сесії Хустської міської 
ради VІІ скликання від 23.09.2020 «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.» 

175 

60 Про внесення змін до рішення №77І сесії Хустської міської ради VІІІ 
скликання від 29.01.2021 «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.» 

176 

61 Про внесення змін до рішення №76І сесії Хустської міської ради VІІІ 
скликання від 29.01.2021 «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. А. Добрянського, 1, ОСББ " А. Добрянського-Хуст"» 

177 

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

призначення 

178 

63 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Керамічна, 137 

179 

64 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 34, 

громадянину Сімаков С.О. 

180 

65 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 
вул. Сливова, 34, громадянину Барзул М.М. 

181 

66 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, звітів про експертну оцінку земельних ділянок для продажу права 
власності на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів 

182 

67 Про затвердження Передавального акту «Липчанської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області» 

 

183 



68 Про затвердження Передавального акту Ізянської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області 
184 

69 Про затвердження Передавального акту органу місцевого самоврядування 
Кошелівської сільської ради Хустського району Закарпатської області 

185 

70 Про затвердження Передавального акту Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області 
186 

71 Про затвердження Передавального акту Липовецької сільської ради 

Хустського  району Закарпатської області 
187 

72 Про затвердження Передавального акту «Боронявської сільської ради» 188 

73 Про затвердження Передавального акту «Крайниківської сільської ради» 189 

74 Про затвердження Передавального акту Нанківської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області 
190 

75 Про затвердження Передавального акту органу місцевого самоврядування 
Нижньоселищенської сільської ради Хустського району Закарпатської 
області 

191 

76 Про затвердження Передавального акту органу місцевого самоврядування 
«Рокосівська сільська рада» 

192 

77 Про затвердження Передавального акту Сокирницької сільської ради 

Хустського  району Закарпатської області 
193 

78 Про затвердження Передавального акту «Стеблівської сільської ради» 194 

79 Про затвердження Передавального акту Данилівської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області 
195 

80 Про затвердження Передавального акту Олександрівської сільської ради 196 

81 Про затвердження Передавального акту Копашнівської сільської ради 197 

82 Про перепрофілювання  об’єкту комунальної власності 198 

83 Про затвердження передавального акту Комунального некомерційного 

підприємства «Хустська стоматологічна поліклініка» Хустської міської ради, 

Закарпатської області та майна 

199 

84 Про затвердження передавального акту комунального некомерційного 

підприємства «Хустський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Хустської міської ради, Закарпатської області 

200 

85 Про затвердження передавального акту будівель учбової спортивної бази 

«Богатир» Хустської ДЮСШ «Карпати» та спортивного комплексу 
Хустської ДЮСШ Хустської міської ради, Закарпатської області 

201 

86 Про затвердження передавального акту будівлі №13 та №3 колишнього 

військового містечка Хустської міської ради, Закарпатської області та майна 
202 

87 Про затвердження передавального акту І корпусу та ІІ комплексу будівель 
будинку культури Хустської міської ради, Закарпатської області  

203 

88 Про затвердження передавального акту нерухомого майна (колишній 

дитсадок №3), оборотних та необоротних активів, які  знаходяться на 
балансі благодійного фонду «Любов і Милосердя» «Карітас Святого 

Йосипа» Хустської міської ради, Закарпатської області та майна 

204 

89 Про припинення права оперативного управління котелень КП «Хусттепло» 

Хустської міської ради 

205 

90 Про передачу на баланс майна комунальної власності виконавчому комітету 

Хустської міської ради 

206 

91 Про передачу в оперативне управління майна комунальної власності 
 

207 



управлінню культури, молоді і спорту виконавчого комітету Хустської 
міської ради 

92 Про передачу в оперативне управління майна комунальної власності 
управлінню освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

208 

93 Про передачу на облік майна комунальної власності УПМКВ виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

209 

94 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,вул. Львівська, 190, громадянці Шимоня О.Ю. 

210 

95 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,вул. Львівська, 190, громадянці Шимоня О.Ю. 

211 

96 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

звіту про експертну оцінку земельної ділянки для продажу права власності 
на торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів 

212 

97 Про внесення змін та затвердження нової редакції статуту Хустського 

виробничого управління водопровідно- каналізаційного господарства 
213 

98 Про затвердження положення про старосту Хустської територіальної 
громади 

214 

99 Про уповноваження старост складати протоколи про адміністративні 
правопорушення 

215 

100 Про уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій 216 

101 Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення громадянина, 
який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного 

пункту 

217 

102 Про початок реорганізації Хустського міського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хустської міської 
ради шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг Хустської 
міської ради 

218 

103 Про початок реорганізації Хустського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді шляхом приєднання до Центру надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

219 

104 Про початок реорганізації Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Хустської міської ради, шляхом приєднання до Центру надання 
соціальних послуг Хустської міської ради 

220 

105 Про створення Методичного центру закладів культури та навчальних 

закладів при управлінні культури, молоді і спорту Хустської міської ради 

221 

106 Про затвердження Статуту Комунального закладу «Хустський краєзнавчий 

музей» у новій редакції 
222 

107 Про реорганізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що належать до  

комунальної власності Хустської міської територіальної громади, шляхом 

приєднання 

223 

108 Про реорганізацію шкіл мистецтв,що належать до комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади, шляхом приєднання 

224 

109 Про реорганізацію бібліотек, що належать до комунальної власності 
Хустської міської територіальної громади, шляхом приєднання 

225 

110 Про  затвердження  структури та  штатної  чисельності комунальних 

закладів «Хустський краєзнавчий музей» та «Хустська міська картинна 
галерея» 

226 



111 Про затвердження Статуту Комунального  закладу «Хустська міська 
картинна галерея» у новій редакції 

227 

112 Про перейменування Кірешської загальноосвітньої школи І ступеня 
Хустської міської ради Закарпатської області та затвердження Статуту в 
новій редакції 

228 

113 Про реорганізацію позашкільних навчальних закладів Хустської міської 
ради шляхом приєднання до Хустського міського центру позашкільної 
освіти «Сузір’я» Хустської міської ради 

229 

114 Про затвердження ПОРЯДКУ проведення конкурсу  на заміщення вакантної 
посади директора та педагогічних працівників комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Хустської міської ради 

230 

115 Про  ліквідацію  фтизіатричного та дистанційних терапевтичних відділень 
Комунального некомерційного підприємства «Хустської центральної 
лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради та 
скорочення штатної одиниці 

231 

116 Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ, майданів, 
набережних в м. Хуста с. Чертіж, с. Кіреші, с. Зарічне адміністративно 

територіальних утворень Хустської міської ради 

232 

117 Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Турчину Ф.Ф. 233 

118 Про затвердження передавальних актів закладів культури і спорту 234 

119 Про надання матеріальної допомоги 235 

120 Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Хуст» Онофрей М.С. 236 

121 «Про внесення змін до пункту 152 рішення шостої сесії п’ятого скликання 
Боронявської сільської ради Хустського району від 17 січня 2007 року «Про 

безоплатну передачу земельної ділянки для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та для ведення особистого селянського 

господарства, що знаходяться в користуванні громадян 

237 

122 Про звернення депутатів Хустської міської ради щодо необхідності 
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття» 

238 

123 Про розгляд депутатського запиту 239 

124 Депутатський запит ??????? 240 

    

 

 

         Секретар ради                                            Василь ГУБАЛЬ 


