
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на І засіданні 

ІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 20.10.2021 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської 
територіальної громади за 9 місяців  2021 року 

468 

2.  

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства "Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича" Хустської міської ради на 2021- 2023 роки 

469 

3.  
Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
470 

4.  
Про внесення змін до Програми благоустрою  території Хустської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки 

471 

5.  
Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

472 

6.  

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

473 

7.  

Про внесення змін до рішення VIII  сесії Хустської міської ради VІІ скликання 
від 18.05.2018 р. № 985  «Про Міську програму забезпечення права дитини на 
виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки» із змінами від 27.07.2018  

№ 1063,  31.10.2018 №1170,  30.11.2018 №1213, 23.08.2019 №1547, 24.10.2019  

№1581,  16.12.2019  №1749, 25.03.2020 №1885, 31.08.2020 №3021, 16.10.2020  

№ 3108 

474 

8.  

Про внесення змін до "Програми із підтримки законності та правопорядку на 
території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", поданої 
Хустською окружною прокуратурою (із змінами від 30.07.2021 р.) 

475 

9.  

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 

476 

10.  

Про внесення змін до Програми проведення масових заходів у справах сім’ї, 
дітей та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів 
Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і Школи мистецтв м. Хуст у 2020-2022 

роках 

477 

11.  
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Хустської 
міської територіальної громади на 2021 рік 

478 

12.  
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища  
Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

479 

13.  

Про внесення змін до 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 

480 

14.  
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, 31 травня, 30 червня, 30 липня  2021 року) 

481 

15.  
Про прогноз бюджету Хустської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки 
482 

16.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185 

483 



17.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149 

484 

18.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передачу у власність громадянам 

485 

19.  
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передачу у власність громадянам 

486 

20.  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
користування на умовах оренди гр.  Сабадош В. Ю. 

487 

21.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с.Боронява, вул. Логойдових, б/н, 

громадянці Пилипець М.Й. 

488 

22.  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, в с. Іза, вул. Центральна, 51, громадянину 
Хланта В.С. 

489 

23.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
власність громадянам 

490 

24.  

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.Іза, урочище Драшник, 
громадянці Токар Л.І. 

491 

25.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст по вул. 

Небесної Сотні, 40, Закарпатській обласній організації українського товариства 
глухих (ЗОО УТОГ) 

492 

26.  

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. Замкова, 1, 

громадянину Борка М.А. 

493 

27.  

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. Львівська, б/н, ТзОВ 

«Нафтазахідне НВ» 

494 

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. І.Франка, 39, 

громадянці Томишин М.О. 

495 

29.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
спільну сумісну власність 

496 

30.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст по вул. Волошина А., 48 Д 

497 

31.  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що надається в оренду, гр. Сабадош В.Ю. 
498 

32.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст по вул. Львівська, 239Хустському фаховому технічному 
коледжу товариства сприяння обороні України (ХУСТЕК ТСОУ)  

499 

33.  
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
власність громадянам 

500 

34.  
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст по 

вул. Слов’янська, 18, громадянці Магей С.С. без підпису із суміжним 

501 



землекористувачем Тимко Н.О. 

35.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст  по 
вул. Вітрова, 1,гр. Штефуца М.А. без підпису із суміжним землекористувачем 

Голеня В.П. 

502 

36.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст, майдан 

Незалежності,б/н, громадянину Кадар М.М. без підпису із суміжним 

землекористувачем Бірта М.В. 

503 

37.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Хуст 
вул. Лемка, 13, громадянину Величко С. І. без підпису із суміжним 

землекористувачем Румежак Р.М. 

504 

38.  
Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність гр. Буковецькій В.В. 

505 

39.  
Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність гр. Симулик Наталії Юріївні 

506 

40.  
Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

507 

41.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м.  Хуст, (в межах вулиць Івана Франка, 
Сливова та об’їзної дороги) ТОВ "Люкс Інтернешнл" 

508 

42.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за межами населених пунктів на території Хустської 
міської ради 

509 

43.  
Про продовження договору оренди земельної ділянки в с. Рокосово, 

вул. Польова, 20,ТДВ "Хустський ЗЗБВ" 
510 

44.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, майдан 

Незалежності, б/н,співвласникам нерухомого майна:громадянам Маринець І. І. 
та Роман І.А. 

511 

45.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, вул. Заводська, 
1А, ПРАТ «Закарпаттяобленерго» 

512 

46.  
Про надання в оренду земельної ділянки в с. Данилово, урочище «Гардагат», 

ТОВ "УКРТАУЕР" 
513 

47.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175 «Ч», 

громадянину Чепинець В.В. 
514 

48.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Жайворонкова, 40 Б, 

громадянину Маді І.А. 
515 

49.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, 

співвласникам: громадянам  Келемен І.І. та Келемен О.В. 
516 

50.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 58 

Б, громадянину Стрижак Г.Ю. 
517 

51.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 149, 

співвласникам нерухомого майна громадянам: Келемен І. І.та Келемен О. В. 
518 

52.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 204, 

громадянину Чумак І.І. 
519 

53.  
Про внесення змін до рішення № 1003 VІІІ сесії Хустської міської ради VIІ 
скликання від 18.05.2018 

520 

54.  
Про втрату чинності рішення І сесії VIII скликання Хустської міської ради від 

29.01.2021 року №79 
521 

55.  
Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Липовецькій сільській раді 
522 



56.  
Про надання дозволу на розробку технічної документаціїі землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  в м. 

Хуст, вул.Івана Франка, б/н  ПП «Автокомплекс-Старт» 

523 

57.  Про  надання у комунальну власність земельної ділянки 524 

58.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 175, співвласникам нерухомого майна 
громадянам: Мороз Г.І., Бігунець Н.І., Чепинець В.В. 

525 

59.  
Про надання в постійне користування земельної ділянки в м. Хуст, 
вул. Тімірязєва, 6 Акціонерному товариству «Державний ощадний банк 
України» 

526 

60.  
Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянам 

527 

61.  
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передачу у власність громадянам 

528 

62.  
Про затвердження Передавальних актів комунального майна сільських рад 

Хустського району Закарпатської області 
529 

63.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст по вул. Рильського, №34 ТОВ «МПАРК» 

530 

64.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в м. Хуст,вул. Воєводи Петенка,1, громадянину Мересі В.В. 

531 

65.  
Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність громадянці Попович 

Ганні Михайлівні 
532 

66.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у спільну сумісну власність в м. Хуст, вул. Ольжича Олега, 
№9 

533 

67.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель  для ведення особистого 

селянського господарства на землі для індивідуального садівництва гр. Шегута 
Ярослава Федоровича 

534 

68.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, б/н, громадянці Кубарич А.П. 

535 

69.  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності, 5 громадянки 

Дудчак Вікторії Юріївни 

536 

70.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди в м. Хуст, площа Майдан Незалежності, 
№21, громадянину Продан В.В. 

537 

71.  
Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

538 

72.  
Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) із зміною 

конфігурації та площі земельної ділянки  гр. Тетеря Ярославу Михайловичу 
539 

73.  
Про надання дозволу ПАТ «Хустський кар’єр» на суборенду частини земельної 
ділянки ТОВ ХГУ в с. Рокосово, ур. Промзона, №1 

540 

74.  
Про затвердження звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки в м. 

Хуст вул. Івана Франка,175 
541 

75.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у користування на умовах оренди, 

ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

542 

76.  
Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що надаються в оренду ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 
543 



для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Хустської міської 
ради 

77.  
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 
власність громадянам 

544 

78.  
Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок та 
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок у 
власність в м. Хуст, ур. «Бартуші» 

545 

79.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянам 

546 

80.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі(на місцевості) в рахунок 
сертифіката на земельну частку (пай) 

547 

81.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель  для ведення особистого 

селянського господарства на землі для індивідуального садівництва гр. Шегута 
Федора Андрійовича 

548 

82.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в с. Чертіж, вул. Нірешська, 46, громадянці Романі В.В. 

549 

83.  

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.» 

550 

84.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Пачовського, 12 А, громадянину Вайдич В. Ф. 

551 

85.  
Про затвердження звіту про експертно-грошову оцінку та продаж у власність 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст вул. 

Августина Волошина, 96, громадянці Орос Н.В. 

552 

86.  
Про затвердження звіту про експертно-грошову оцінку та продаж у власність 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст вул. 

Львівська, 190, громадянину Матічин І.В. 

553 

87.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Хуст, вул. Колгоспна, 5  ВКФ «Леда’С-Україна» 

554 

88.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Хуст, вул. Ломоносова,   гр. Лях Ігору Михайловичу 

555 

89.  
Про  затвердження  технічної документації із  землеустрою щодо  встановлення 
(відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі(на місцевості) та виділення в 
натурі земельної частки(паю) 

556 

90.  
Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної 
власності Хустської міської територіальної громади 

557 

91.  
Про затвердження Передавальних актів комунального майна сільських рад  

Хустського району Закарпатської області 
558 

92.  
Про дострокове припинення договорів оренди комунального майна 
територіальної громади м. Хуст 

559 

93.  
Про передачу в оперативне управління Хустському виробничому управлінню 

водопровідно-каналізаційного господарству 
560 

94.  
Про передачу в оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської міської ради 

котельню амбулаторії с. Копашново 

 

561 



95.  
 

Про передачу в оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської міської ради 

котельні в м. Хуст  
562 

96.  
Про передачу в оперативне управління сценічного обладнання управлінню 

культури, молоді і спорту Хустської міської ради» 
563 

97.  
Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 31.03.2021 № 196 «Про 

затвердження Передавального акту Олександрівської сільської ради» 
564 

98.  
Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 31.03.2021 № 206 «Про 

передачу на баланс майна комунальної власності виконавчому комітету 
Хустської міської ради»  

565 

99.  
Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 31.03.2021 № 207 «Про 

передачу в оперативне управління майна комунальної власності управлінню 

культури, молоді і спорту виконавчого комітету Хустської міської ради» 

566 

100. 

Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 31.03.2021 № 208 «Про 

передачу в оперативне управління майна комунальної власності управлінню 

освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету Хустської 
міської ради» 

567 

101. 
Про розгляд звернення Хустського учбово-виробничого підприємства 
українського товариства сліпих 

568 

102. Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Сініченка В. В. 569 

103. 
Про передачу в оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської міської ради 

котельню КНП «Хустська стоматологічна поліклініка» 
570 

104. 
Про передачу котелень закладів культури і спорту в оперативне управління КП 

«Хусттепло» Хустської міської ради 
571 

105. 
Про передачу в  оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської міської ради 

теплових мереж закладів освіти 
572 

106. 
Про передачу Хустському виробничому управлінню водопровідно-

каналізаційного господарству в оперативне управління водопровідних та 
каналізаційних мереж м.Хуст 

573 

107. 
Про погодження внесення змін до структури та штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради 

574 

108. 

Про затвердження передавальних актів сільських бібліотек та  Комунального 

закладу «Хустська бібліотека для дітей» Хустської міської  ради, створення філій 

Комунального закладу «Хустська а публічна бібліотека» Хустської міської ради, 

затвердження статуту Комунального  закладу «Хустська публічна бібліотека» 

Хустської міської ради у новій редакції 

575 

109. 
Про затвердження  Положення  про  порядок проведення  конкурсу на  
заміщення  посад керівників комунальних закладів культури Хустської міської 
ради 

576 

110. 
Про  затвердження статутів мистецьких шкіл Хустської міської ради  в новій 

редакції 
577 

111. 
Про вхід до складу засновників Хустського міського центру позашкільної освіти 

«Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області 
578 

112. 
Про затвердження Стратегії розвитку освіти на території Хустської міської 
територіальної громади Закарпатської області  на 2021-2027 роки 

579 

113. 
Про затвердження організаційних заходів щодо  надання освітніх та інших 

платних послуг закладами загальної середньої освіти Хустської міської ради 
580 

114. 
Про затвердження Положення про управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської міської ради в новій редакції 
581 

115. 
Про завершення реорганізації позашкільних навчальних закладів Хустської 
міської ради 

 

582 



116. 
Про надання дозволу на внесення змін до детального плану внутрішньо 

квартальної території  багатоквартирного житлового будинку ОСББ 

«А.Добрянського-Хуст» по  вул. А. Добрянського, 1  у м. Хуст 
583 

117. 
Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території між  вул. 

Львівська, б/н та вул. Степана Росохи в м. Хуст  
584 

118. 

Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території для 
зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Шевченка, б/н 

(кад.№2125385200:01:002:0074)  в с. Липча, Хустського району, Закарпатської 
області 

585 

119. 
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування внутрішньо 

квартальної території багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Бр. 

Бращайки-Хуст» по вулиці Братів Бращайків, 8/22 у м. Хуст  
586 

120. 
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування внутрішньо 

квартальної території багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Карпатської 
України» по вулиці Карпатської України, 23 у м. Хуст 

587 

121. 
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування внутрішньо 

квартальної території багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Терека» по 

вулиці Воєводи Петенька, 1 «а» у       м. Хуст 
588 

122. 

Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території для 
зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Слов’янська 
(кад.№2125387101:01:009:0096) в с. Рокосово, Хустського району, Закарпатської 
області 

589 

123. 

Про порушення клопотання перед Закарпатською обласною радою щодо   

створення пункту постійного базування бригади екстреної медичної допомоги  у 
с. Копашново та однієї лікарської бригади у Хустській станції екстреної 
медичної допомоги 

590 

124. Про надання матеріальної допомоги 591 

125. 
Про затвердження уточненого фінансового плану на 2021 рік комунального 

некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області 

592 

126. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки в м. Хуст по вул. Заводська, №1А, Карпатському інституту 
підприємництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 

593 

127. Про дострокове розірвання договору оренди майна 594 

128. 
Про передачу майна комунальному некомерційного підприємства «Лікувально-

діагностичний центр» 
595 

129. 
Про передачу котелень в оперативне управління КП «Хусттепло» 

Хустськоїміської ради 
596 

130. 
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки коммунального 

некомерційного підприємства «Хустська стоматологічна поліклініка» Хустської 
міської ради Закарпатської області на 2021-2023 роки» 

597 

131. Про розгляд депутатського запиту 598 

    

   Міський голова                                            Володимир КАЩУК 


