
ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на VІІ засіданні

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання 
від 30.06.2021 року

№
п/п

Назва рішення
№

ріше
нь

1 Про створення комісії 342
2 Про визнання повноважень депутата Хустської міської ради VІІІ скликання 343
3 Про   встановлення  місцевих  податків  та  зборів  на  території  Хустської

міської територіальної громади
344

4 Про затвердження Положення про порядок обчислення сплати і  збору за
місця  паркування  транспортних  засобів  на  території  Хустської  міської
територіальної громади

345

5 Про  внесення  змін  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Хустської міської територіальної громади на 2021 рік

346

6 Про  внесення  змін  до  Програми  охорони  навколишнього  природного
середовища Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

347

7 Про  внесення  змін  до   Програми  надання фінансової  підтримки
комунальним підприємствам Хустської міської територіальної  громади на
2021 – 2023 роки 

348

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

349

9 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, 31 березня, 31 травня 2021 року)

350

10 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Пушкіна, 2 О громадянину Кондраш Ю.В.

351

11 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у власність
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  м. Хуст,
вул. Пушкіна, 2 П громадянину Кондраш Ю.В.

352

12 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у власність
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  м. Хуст,
вул. Керамічна, 137, громадянину Козарик М.М.

353

13 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у
власність  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в
м. Хуст, вул. Сливова, 46 ПП "ЕРА ОЙЛ"

354

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

355

15 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  в  м. Хуст,  вул. Августина
Волошина, 84, громадянину Павлишинець Е.Е.

356

16 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. А.Волошина,
б/н, громадянці Сабадош О.С.

357

17 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної 358



ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. А.Волошина,
б/н, громадянці Сабадош О.С.

18 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  в  м. Хуст,  вул. 900-річчя
Хуста, 8, громадянину Петечел М.А.

359

19 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Слов’янська,
9,  РЕЛІГІЙНІЙ  ГРОМАДІ  МУКАЧІВСЬКОЇ  ДІЄЦЕЗІЇ  РИМО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М.ХУСТ

360

20 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Слов’янська,
б/н,  РЕЛІГІЙНІЙ  ГРОМАДІ  МУКАЧІВСЬКОЇ  ДІЄЦЕЗІЇ  РИМО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ М.ХУСТ

361

21 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Львівська, 31,
громадянину Гузенко В.І.

362

22 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Івана Франка,
94, громадянці Гобан О.В.

363

23 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в с.Іза, вул. Центральна, б/н,
громадянину Лабанц А.С.

364

24 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Сливова, 34, співвласникам
нерухомого майна: громадянці Гвоздянська О.І., громадянину Гвоздянський
С.П.

365

25 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  користування  на  умовах  оренди  в  м. Хуст,  вул. Івана Франка, 185,
громадянці Тодавчич К.М.

366

26 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Августина Волошина, б/н,
громадянці Кубарич А.П.

367

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

368

28 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.
Слов’янська, б/н, громадянину Ерфан П.В.

369

29 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  в  м. Хуст,  вул. Сливова,  34,
громадянину Білецький І.М.

370

30 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  в  м. Хуст,  вул. Августина
Волошина, 56 А, співвласникам нерухомого майна: громадянці Слава Т.М.,
громадянину Слава О.О., громадянці Рац Т.О.

371

31 Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  в  м. Хуст,
вул. Ластовча, 3, громадянину Дудаш Я. М.

372

32 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в с. Іза, САД у Закарпатській області

373

33 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 374



земельної ділянки в м. Хуст, вул. Керамічна, 95, співвласникам нерухомого
майна: громадянину Поляков В. М., громадянці Синевич В.Є.,  громадянці
Полякова М.І.

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

375

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

376

36 Про  затвердження  проектів  із  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок в постійне користування, цільове призначення яких змінюється, за
межами  населеного  пункту  м.  Хуст,  Закарпатської  області  Хустському
ВУВКГ

377

37 Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в м. Хуст,вул. Жайворонкова, б/н

378

38 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Львівська, б/н,
Медлер Н.Я.

379

39 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки,  цільове  призначення  якої  змінюється  в  Закарпатській  області,
Хустському районі,  с.  Нижнє Селище,  урочище «Станищі»,  громадянину
Драгуському О.В.

380

40 Про  затвердження  Порядку  списання  об’єктів  комунальної  власності
територіальної громади міста Хуст

381

41 Про врегулювання порядку надання в оренду майна територіальної громади  
м. Хуст

382

42 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності  територіальної
громади м. Хуст, що підлягають приватизації (продажу) шляхом проведення
електронних аукціонів  у 2021 році

383

43 Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок, цільове призначення яких змінюється громадянці Алексович В.В.

384

44 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у користування на умовах оренди в м. Хуст,вул. Августина Волошина, б/н,
ПРАТ "КИЇВСТАР"

385

45 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  користування  на  умовах  оренди,
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в с. Рокосово

386

46 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  користування  на  умовах  оренди,
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в с. Рокосово, вул. Центральна, б/н

387

47 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  користування  на  умовах  оренди,
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в с. Вертеп, вул. Садова, б/н

388

48 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у  користування  на  умовах  оренди,  ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в
с. Рокосово, вул. Кайта, б/н

389

49 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  на  території  Хустської  територіальної  громади,
ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

390

50 Про  виділ  з  Комунального  некомерційного  підприємства  «Хустська



центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської
ради

391

51 Про  надання  дозволу  Комунальній  організації  Хустської  міської  ради
Хустському  виробничому  управлінні  водопровідно-каналізаційного
господарства   на укладення договору фінансового лізингу для придбання
спецтехніки 

392

52 Про  затвердження  Передавального  акту  Хустського  міського  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

393

53 Про  затвердження  Передавального  акту  Хустського  міського
територіального центру соціального обслуговування

394

54 Про  затвердження  Актів  приймання  –  передачі  закладів  освіти,  що
перебували на балансі відділу освіти Хустської РДА

395

55 Про  затвердження  Передавального  акту  Хустського  районного  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

396

56 Про внесення змін до складу постійних комісій 397
57 Про  затвердження  Положення  про  конкурс  на  посаду  керівника

комунального закладу освіти Хустської міської ради у новій редакції
398

58 Про внесення змін до  Правил благоустрою в м. Хуст 399
59 Про  розроблення  схеми  санітарної  очистки  населених  пунктів  Хустської

міської територіальної громади
400

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

401

61 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території
для зміни цільового призначення земельних ділянок в м. Хуст, вул. Степана
Паппа, №2

402

62 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території
для  визначення  параметрів  забудови  земельної  ділянки  м.  Хуст,  м-н
Незалежності,  №5

403

63 Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території
в  с.  Сокирниця  Хустської  територіальної  громади  для  подальшого
будівництва гілки залізничної колії

404

64 Про надання матеріальної допомоги 405
65 Про розгляд депутатського запиту 406

   

         Секретар ради                                        Василь ГУБАЛЬ
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