
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на VІ засіданні 

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 31.05.2021 року 

 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1 Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської 
територіальної громади за І квартал 2021 року 

241 

2 Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

242 

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

243 

4 Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 16.12.2019р. 
№1764 «Про затвердження Програми проведення видовищних заходів на 
2020-2022 роки» із змінами 

244 

5 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 

245 

6 Про внесення змін до Програми часткової компенсації медикаментозного 
забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

246 

7 Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення 
Хустського об'єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки на 2021-2025 роки 

247 

8 Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені 
Віцинського Остапа Петровича" Хустської міської ради на 2021- 2023 роки 

248 

9 Про внесення змін до Програми використання коштів, які надходять в 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва на території Хустської міської територіальної громади на 2021-

2023 рр. 

249 

10 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2021 року  №19 "Про 
бюджет Хустської територіальної громади на 2021 рік "( зі змінами від 29 

січня, 31 березня 2021 року) 

250 

11 Про затвердження «Програми із підтримки законності та правопорядку на 
території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», 

поданої Хустською окружною прокуратурою  

251 

12 Про затвердження Міської програми сімейної, гендерної політики, 

запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми 

на 2021-2025 роки 

252 

13 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у 
власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 
м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 41співвласникам нерухомого майна: 
ПВКП "ОБ'ЄКТИВ", ТДВ "СЛУЖБА ПОБУТУ", громадянці Руденко І.Г.» 

253 

14 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Слов’янська, 4А, громадянину Суринець Р.В. 

254 



15 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні (Гвардійська), 122-124, громадянину 
Панця О.О. 

255 

16 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Жайворонкова, б/н, громадянці Гаврилюк Н.В. 

256 

17 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, співвласникам нерухомого майна 
громадянам: Мороз Г.І., Бігунець Н.І. 

257 

18 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, 

співвласникам нерухомого майна громадянам: Мороз Г.І., Бігунець Н.І., 
Чепинець В.В. 

258 

19 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у користування на умовах оренди, 

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

259 

20 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Шевченка, 26, громадянину 
Келемен І.І. 

260 

21 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, 

співвласникам майна гр. Чопей О.С., гр. Шутко Ю.Ю. 

261 

22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Львівська, 70, 

громадянину Зейкан М.О. 

262 

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

громадянину Богоста М.С. 

263 

24 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. 900-річчя 
Хуста, б/н, громадянину Запольському Є.О. 

264 

25 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Івана Франка, 
149/5, громадянам Лазарь Ю.М., Сідей Н.А. 

265 

26 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Івана Франка, 
149, громадянину Немеш М.М. 

266 

27 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Карпатської 
Січі, 63, ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 

267 

28 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в с. Боронява, вул. Садова, 
б/н, громадянці Химишинець Л.К. 

268 

29 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в с. Сокирниця, 
вул. Центральна, 149, громадянину Гайович В.В. 

269 

30 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в с. Сокирниця, 
вул. Центральна, б/н, громадянину Монич В.Ю. 

270 

31 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 271 



ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, 
вул. А.Добрянського, б/н, громадянину Чепинець В.В. 

32 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Степана 
Росохи, б/н, громадянці Тетеря О.М. 

272 

33 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу у власність громадянам 

273 

34 Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної 
грошової оцінки земель села Липча 

274 

35 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 с.Кіреші, вул. Івана 
Чендея, 18, громадянці Стойка Т.М. 

275 

36 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. Львівська, 178, 

громадянам Капітан О.Ю., Капітан Я.М. 

276 

37 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
зі зміною координат та конфігурації,без зміни площі, с. Рокосово, вул. 
Центральна, 92, громадянці Палчей М.І. 

277 

38 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі у власність громадянам 

278 

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

279 

40 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,вул. Тімірязева, 19, громадянину Григоревич 
П.О. 

280 

41 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,Карпатської Січі, 52, Хустській реформатській 

церкві 

281 

42 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,майдан Незалежності, 5, громадянці Дудчак 
В.Ю. 

282 

43 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 41 Християнському 
релігійному братству "НАЗАРЕТ" 

283 

44 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в с.Сокирниця ПАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 

284 

45 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст по вул. Августина Волошина, 48 Д 

285 

46 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)в м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 40,ЗОО УТОГ 

286 

47 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Сливова, 40, 

громадянці Цоголакян Л. Е. 

287 

48 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 190, ТОВ 

"ХУСТ-ТРЕЙД" 

288 



49 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 190, ТОВ 

"ХУСТ-ТРЕЙД" 

289 

50 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 190, ТОВ 

"ХУСТ-ТРЕЙД" 

290 

51 Про внесення змін до рішення №170 І сесії VІІІ скликання Хустської міської 
ради від 31.03.2021 «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу існуючого землекористування в 
м. Хуст по вул. Львівська, 239» 

291 

52 Про внесення змін до рішення №1356 ІХ сесії VІІ скликання Хустської 
міської ради від 22.02.2019 «Про надання в оренду земельної ділянки в 
м. Хуст, вул. Рильського, 34, ТОВ «МПАРК»» 

292 

53 Про надання дозволу на суборенду земельної ділянки 293 

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

294 

55 Про результати земельних торгів (аукціону) 295 

56 Про розгляд клопотання ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області 296 

57 Про погодження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності, гр. 

Довгій А.В. без підпису із суміжним землекористувачем Корпош М.М. 

297 

58 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності 

298 

59 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Небесної 
Сотні, 122-124, громадянину Перец Ю.В. 

299 

60 Про затвердження Ліквідаційного балансу Комунального підприємства 
«Наше довкілля» Ізянської сільської ради 

300 

61 Про надання згоди на безоплатне прийняття комунального майна з 
комунальної власності Ізянської  територіальної громади в особі КП «Наше 
довкілля» Ізянської сільської ради 

301 

62 Про передачу в оперативне управління майна комунальної власності 
(основних засобів) КП «Реклама Хуст» 

302 

63 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 
2021 році буде здійснена шляхом проведення аукціону» 

303 

64 Про дострокове припинення договорів оренди комунального майна 
територіальної громади м. Хуст 

304 

65 Про припинення дії договору оренди нежитлових приміщень від 11.11.2013 

б/н за адресою: с. Н.Селище, вул. Центральна, 84 

305 

66 Про припинення дії договору оренди нежитлових приміщень від 15.03.2019 

б/н за адресою: с. Н.Селище, вул. Центральна, 84 

306 

67 Про припинення договору оренди нерухомого майна від 01.08.2018 №30 307 

68 Про вилучення з оперативного управління майна комунальної власності 
(основних засобів) 

308 

69 Про внесення доповнень в додаток 1 до рішення №1770 Хустської міської 
ради ІХ сесії VII скликання від 16.12.2019 «Про затвердження Переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хуст, які 

309 



визначені до відчуження у 2020 році» 

70 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в с. Сокирниця, вул. Свободи, 20 ПАТ «Закарпатнерудпром» 

310 

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

311 

72 Про результати земельних торгів (аукціону) 312 

73 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хусти, вул. А. Волошина, 119, 

громадянці Сабадош О.С. 

313 

74 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Львівська, 190 

314 

75 Про взяття на облік будівництва, капітального ремонту та реконструкції 
сільських рад, що приєдналися до Хустської міської ради 

315 

76 Про передачу та закріплення на праві оперативного управління з правом 

балансоутривувача майна комунальної власності МКП «Бюро ритуальних 
послуг» 

316 

77 Про передачу та закріплення на праві оперативного управління майна 
комунальної власності КНП «Хустський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області 

317 

78 Про затвердження Передавального акту Територіального центру соціального 
обслуговування(надання соціальних послуг) Хустської міської ради 

(територіальний центр Хустської міської ради) 

318 

79 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 

319 

80 Про створення комунального підприємства «Хустське міське бюро технічної 
інвентаризації» Хустської міської ради Закарпатської області 

320 

81 Про створення комунального підприємства Хустської міської ради  «Ізаліс» 321 

82 Про створення комунального підприємства «Муніципальна варта» Хустської 
міської ради 

322 

83 Про уповноваження старост на вчинення дій пов’язаних із земельними 

правовідносинами 

323 

84 Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне використання 
природних рослинних ресурсів місцевого значення Хустської територіальної 
громади 

324 

85 Про затвердження детального плану території для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

частина вул. Заводська с. Бороняво,  Боронявська сільська , Хустського 
району, Закарпатської області 

325 

86 Про затвердження детального плану території в с. Іза, вул. Центральна, 51 326 

87 Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території в                         
с. Чертіж, (біля земельної ділянки кадастровий номер    
211080900003:01:001:0291) на території Хустської міської ради, 

Закарпатської області 

327 

88 Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території 
по вул. Зарічна, (біля земельної ділянки кадастровий номер 
2110800000:02:001:0051) 

328 



в  с. Зарічне,  на території Хустської міської ради, Закарпатської області 
89 Про внесення змін у рішення І сесії VIІІ скликання від 29.01.2021 року  № 

105 щодо  надання дозволу на розробку проекту детального планування 
території по вул. Нірешська, б/н в  с. Чертіж на території Хустської міської 
ради, Закарпатської області 

329 

90 Про затвердження тарифів на надання платних соціальних послуг «Догляд 
вдома» та «Стаціонарний догляд» відділеннями Центру надання соціальних 
послуг Хустської міської ради 

330 

91 Про затвердження передавального акту юридичної особи – Комунального 
закладу «Стеблівська школа мистецтв» Хустської міської ради 

331 

92 Про затвердження передавального акту  юридичних осіб – Комунальних 
закладів «Хустська дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» та 
«Хустська дитячо-юнацька спортивна школа» Хустської міської ради 

332 

93 Про затвердження передавального акту юридичної особи – Комунальний 

заклад «Хустська центральна бібліотека» Хустської міської ради, зміну 
назви та затвердження Статуту Комунального закладу «Хустська публічна 
бібліотека» Хустської міської ради у новій редакції 

333 

94 Про зміну назви та затвердження Статуту Комунального закладу «Хустська 
дитячо-юнацька спортивна школа «Хуст-Нарцис» Хустської міської ради у  
новій редакції 

334 

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

335 

96 Про внесення змін в структуру, штат та загальну чисельність виконавчих 
органів Хустської міської ради 

336 

97 Про внесення змін у додаток до рішення І сесії VIІІ скликання Хустської 
міської ради  від 31.03.2021 р. № 232 

337 

98 Про передачу ділянки автомобільної дороги на баланс Служби 

автомобільних доріг у Закарпатській області 
338 

99 Про надання матеріальної допомоги 339 

100 Про внесення змін до  персонального складу виконавчого комітету 
Хустської міської ради 

340 

101 Про уповноваження старост на вчинення реєстраційних дій 341 

    

 

 

         Секретар ради                                            Василь ГУБАЛЬ 


