
ПЕРЕЛІК
рішень, прийнятих на VІІІ засіданні

І сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання 
від 30.07.2021 року

№ п/
п

Назва рішення
№

ріш
ень

1 Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської територіальної
громади за І-е півріччя 2021 року

407

2 Про  внесення  змін  до  Програми  часткової  компенсації  медикаментозного
забезпечення  окремих  категорій  населення  Хустської  міської  територіальної
громади на 2021-2023 роки (із змінами від 31.05.2021 р.)

408

3 Про  внесення  змін  до  "Програми  із  підтримки  законності  та  правопорядку  на
території  Хустської  міської  територіальної  громади на  2021-2023 роки",  поданої
Хустською окружною прокуратурою

409

4 Про внесення змін до міської цільової програми "Власний дім" Хустської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки

410

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

411

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

412

7 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.

413

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

414

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

415

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

416

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

417

12 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2020 року  №19 "Про бюджет
Хустської територіальної громади на 2021 рік "( зі змінами від 29 січня, 31 березня,
31 травня, 30 червня  2021 року)

418

13 Про внесення змін до Порядку розроблення та виконання міських цільових програм 419
14 Про внесення змін  до  Програми економічного  і  соціального  розвитку Хустської

міської територіальної громади на 2021 рік
420

15 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

421

16 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» зі змінами

422

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

423

18 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у  власність
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  м.Хуст  по  вул.
Слов’янська,4А, гр. Суринець Р.В.

424

19 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у  власність 425



земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  м.Хуст  по  вул.
Жайворонкова, б/н, гр. Гаврилюк Н.В.

20 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у  власність
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  с.  Сокирниця,  ур.
«Галош»,  Хустського  району,Закарпатської  області,  ПРАТ
«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ»

426

21 Про  затвердження  звіту  про  експертну  грошову  оцінку  та  продаж  у  власність
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  в  м.  Хуст  по  вул.
Небесної Сотні,122-124, гр. Панця О.О.

427

22 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
в м. Хуст, вул. Шевченка, 26, громадянину Келемен І.І. 

428

23 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Львівська, 190

429

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

430

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

431

26 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  в  м. Хуст,  вул. Івана  Франка,  175,
співвласникам нерухомого майна громадянам: Мороз Г.І., Бігунець Н.І., Чепинець
В.В. 

432

27 Про  надання  в  оренду  земельної  ділянки  в  м. Хуст,  вул. Тімірязєва,  10,
громадянці Легач М. В. 

433

28 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 96,
громадянці Орос Н.В. 

434

29 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,
цільове призначення якої змінюється в с. Боронява, вул. Заводська, б/н, громадянці
Романенко І.П. 

435

30 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,
цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Свободи, 11/2, громадянці Кіш
Л.П. 

436

31 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,
цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Львівська, 195, громадянину
Луцишин В.В. 

437

32 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,
цільове призначення якої змінюється в с.Іза, вул. Поперечна, б/н, громадянці Калин
Т.І.

438

33 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,
цільове  призначення  якої  змінюється  в  с.Липча,  вул. Зарічна,  б/н,  громадянину
Малета В.В. 

439

34 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок в м. Хуст, вул. Івана Франка, ПП "Вітана"

440

35 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
користування на умовах оренди в с. Стеблівка, вул. Салдобошська, 148, Хустській
районній спілці споживчих товариств

441

36 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

442

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

443

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

444



39 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у
користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

445

40 Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  в
с. Нанково, б/н, Хустській райспоживспілці

446

41 Про надання дозволу на суборенду земельної ділянки ТзОВ “Шаян” 447
42 Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення

земельних  ділянок  на  території  Хустської  територіальної  громади,
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

448

43 Про  затвердження  розрахунків  втрат  сільськогосподарського  виробництва,
спричинених вилученням сільськогосподарських угідь 

449

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

450

45 Про  прийняття  у  комунальну  власність  Хустської  територіальної  громади  з
приватної  власності  земельної  ділянки  2125387800:04:001:0261
сільськогосподарського призначення 

451

46 Про  затвердження  технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку
земельної ділянки 

452

47 Про продовження договору оренди земельної ділянки в м. Хуст,  вул. Вокзальна,
15,ПП «Звадар» 

453

48 Про передачу автомобіля від КНП «Закарпатський територіальний центр екстреної
медичної  допомоги»  Закарпатської  обласної  ради  до  КНП  «Хустський  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради 

454

49 Про припинення права користування та вилучення з оперативного управління КП 
«Хусттепло» Хустської міської ради теплових мереж закладів освіти

455

50 Про внесення зміни до договору оренди нерухомого майна №1 від 05.10.2017 року 456
51 Про  створення  комунального  некомерційного  підприємства  «Хустська

консультативна поліклініка» Хустської міської ради
457

52 Про затвердження розподільчого балансу 458
53 Про  звільнення  окремих  категорій  осіб,  від  оплати  вартості  деяких

адміністративних  послуг,  які  зараховуються  до  бюджету  Хустської  міської
територіальної громади

459

54 Про  дострокове  припинення  повноважень  старости  Копашнівського
старостинського округу Кушніра М.В. у зв’язку з переведенням на іншу посаду та
затвердження Кострець Ю.В. на посаду старости Копашнівського старостинського
округу

460

55 Про надання дозволу на розробку проекту  детального  планування  для  розподілу
існуючої земельної ділянки комунальної власності в м. Хуст, вул. І.Франка, б/н

461

56 Про припинення права користування та вилучення з оперативного управління КП
«Хусттепло» Хустської міської ради теплових мереж за адресою: м. Хуст, вул. Івана
Франка, 113 

462

57 Про передачу в оперативне управління майна комунальної власності територіальної
громади міста Хуст

463

58 Про  затвердження  в  новій  редакції  Положення  про  Центр  надання  соціальних
послуг Хустської міської ради

464

59 Про надання згоди на підписання меморандуму про співпрацю 465
60 Про  ліквідацію  фтизіатричного  та  дистанційних  терапевтичних  відділень

Комунального  некомерційного  підприємства  "Хустської  центральної  лікарні  ім.
Віцинського Остапа Петровича" Хустської міської ради

466

61 Про розгляд депутатського запиту 467
   
   Міський голова                                        Володимир КАЩУК
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