
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на І засіданні 

ІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 03.12.2021 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  
Про надання згоди КП Хустської міської ради «Хусттепло» на укладення 

договору постачання природнього газу 
599 

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 

600 

3.  
Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
601 

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

602 

5.  

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

2022 роки 

603 

6.  

Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 

населення Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі 
змінами) 

604 

7.  

Про внесення змін до рішення  Хустської міської ради від 16.12.2019 р. №1764 

"Про затвердження Програми проведення видовищних заходів на 2020-2022 

роки" зі змінами 

605 

8.  

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

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хустській міській 

територіальній громаді на 2020-2022 роки" із змінами 

606 

9.  

Про затвердження Програми інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення управління соціального захисту населення Хустської районної 
державної адміністрації для соціального обслуговування населення Хустської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

607 

10.  
Про списання залишків коштів бюджету Хустської міської територіальної 
громади, заблокованих на рахунках  АК АПБ „Україна” 

608 

11.  
Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

Хустській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
609 

12.  
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Хустської 
міської територіальної громади на 2021 рік 

610 

13.  
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, 20 жовтня  2021 року) 

611 

14.  
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення Хустського 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки на 2021-2025 роки (зі змінами 31.05.2021 р., 30.07.2021 р.) 

612 

15.  
Про затвердження внесення змін до детального плану території в м. Хуст, між 

вул. Львівська та вул. С. Росохи з метою зміни цільового призначення існуючих 

земельних ділянок 

613 

16.  
Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж у власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 
вул. Львівська,190, співласникам нерухомого майна Микулін Т.І. Шутко Н.І. 

614 

17.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, співвласникам майна 

615 



гр. Чопей О.С., гр. Шутко Ю.Ю. 

18.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Небесної Сотні, 122-124, громадянину Перец Ю.В. 

616 

19.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 185, співвласникам нерухомого майна 

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

617 

20.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, вул. Львівська, 204, громадянину Чумак І.І. 

618 

21.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Хуст, Майдан Незалежності,5, громадянці Дудчак В.Ю. 

619 

22.  
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам 

620 

23.  

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.Івана Франка,187 ТзОВ 

«ВУД ІНТЕРНАЦІОНАЛ» 

621 

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 м.Хуст, вул. А.Волошина, вул. 

Лаборця, б/н, громадянки Сабадош О.С. 

622 

25.  
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності в с. Іза, вул. Олімпійська, б\н 

623 

26.  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
624 

27.  
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу у власність громадянам 
625 

28.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель  для ведення особистого 

селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку гр. Фляшко В.Г. 

626 

29.  

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. Росоха 

С.Ф. 

627 

30.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в 

с.Крива, вул. Задорожнього,б/н 

628 

31.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
629 

32.  

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. Росоха 

В.М. 

630 

33.  

Про затвердження проєкту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки 

для передачі у користування на умовах оренди в с. Стеблівка, вул. 

Салдобошська, 148,   Хустській районній спілці споживчих товариств (Хустська 

РССТ) 

631 

34.  
Про затвердження проєкту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок 

для передачі у користування на умовах оренди в м.Хуст, ПП «Вітана» 
632 

35.  
Про передачу в постійне користування МКП «Бюро ритуальних послуг» 

земельної ділянки в м. Хуст,  ур. «Решетарка» 

 

633 



36.  
Про надання дозволу ПАТ «Хустський кар’єр» на суборенду частини земельної 
ділянки  ПрАТ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» в с. Рокосово, ур. Промзона, №1 

634 

37.  
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації земель комунальної власності в м. Хуст, під пам’яткою 

архітектури «Руїни замку» 

635 

38.  
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Керамічна, 129 

«ТДВ "Хустський керамічний завод» 

636 

39.  

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 районній спілці споживчих товариств (Хустська 
РССТ) 

637 

40.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

с. Олександрівка, вул. Миру, 108,   Хустській районній спілці споживчих 

товариств (Хустська РССТ) 

638 

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

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

Сокирниця, вул. Центральна, б/н,   гр. Білич Марії Михайлівні 
639 

42.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст, вул. Пирогова, 5 А, ОСББ "СОНЯЧНЕ+" 
640 

43.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам 
641 

44.  
Про надання дозволу на розробку землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у комунальну власність Хустської ТГ з метою продажу права власності 
та права оренди на земельних торгах (аукціоні) 

642 

45.  
Про надання дозволу на виготовлення технічного звіту з детального грунтового 

обстеження земельних ділянок  
643 

46.  Про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) 644 

47.  

Про втрату чинності рішення ІІ сесії VIII скликання Хустської міської ради 

№538 від 20.10.2021 «Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд» 

645 

48.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 

96, співвласникам нерухомого майна: громадянину Андрійцьо В. М. громадянці 
Андрійцьо В. Я. громадянці Понепаляк О. Я. 

646 

49.  

Про внесення змін до рішення №253 І сесії Хустської міської ради VІІІ 
скликання від 31.05.2021 «Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку та продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 41 співвласникам нерухомого 

майна: ПВКП "ОБ'ЄКТИВ", ТДВ "СЛУЖБА ПОБУТУ", громадянці Руденко І.Г. 

громадянину Клованич Ю. І.» 

647 

50.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Хуст, ТОВ «Автопорт-
Хуст» 

648 

51.  
Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в с. Іза, вул. Духновича, б/н, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Щербан Діані Іванівні 
649 

52.  
Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачі у власність громадянам 

650 

53.  
Про відмову громадянам у розробці проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
651 

54.  
Про розгляд заяв громадян на виділення земельних ділянок 

 
652 



55.  
Про розгляд звернення гр. Король Івана Михайловича, погодження технічної 
документації без підпису із суміжним землекористувачем 

653 

56.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність зі зміною цільового призначення гр. Фозекош В.В. та передачу 

земельної ділянки у власність 

654 

57.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності, за межами населеного пункту, на території 
Хустської міської ради, Закарпатської області 

655 

58.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки с.Іза,по вул. Нанківська, б/н ФГ «КАРПАТИ ЕКО-ФРУКТ» 

656 

59.  
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою Виконавчому комітету 

Хустської міської ради в с. Чертіж по вул. Невицького, б/н 
657 

60.  
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської 
територіальної громади, що підлягають приватизації (продажу) шляхом 

проведення електронних аукціонів у 2021-2022 роках 

658 

61.  Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Сініченко В.В. 659 

62.  
Про збільшення вартості каналізаційно-насосної станції по вул. Львівська в 

м.Хуст 
660 

63.  
Про передачу  бронзової міні-скульптурки «Маркер історичного Соляного 

Шляху» 
661 

64.  
Про затвердження висновку про вартість об’єкта оцінки нерухомого майна з 
метою визначення вартості об’єкта для продажу через аукціон 

662 

65.  Про дострокове розірвання договору оренди майна 663 

66.  
Про передачу в оперативне управління КП «Хусттепло» Хустської міської ради 

котельні Навчально-реабілітаційного центру Хустської міської ради 
664 

67.  
Про звітування депутатів Хустської міської ради про свою роботу перед 

виборцями 
665 

68.  
Про відкриття відділення з боксу та введення в штатний розпис Хустської 
ДЮСШ “Хуст-Нарцис” додаткових посад тренерів-викладачів з боксу 

666 

69.  
Про вхід до складу  засновника та зміну найменування комунального закладу 

загальної середньої освіти Гімназії – інтернат міста Хуста Закарпатської області 
667 

70.  
Про затвердження комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Хустської територіальної 
громади на 2022-2025 роки 

668 

71.  
Про розроблення комплексного плану просторового розвитку  території 
Хустської міської територіальної громади 

669 

72.  
Про затвердження детального плану території розташованої в м. Хуст, с. Кіреші, 
урочище «Біля вертолітного майданчика» Хустської міської ради, Закарпатської 
області 

670 

73.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території для 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Центральна, №156  в с. 

Іза, Хустського району, Закарпатської області 
611 

74.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території  за 

межами населеного пункту у м. Хуст  
672 

75.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території  по 

вулиці Сливова, б/н. у м. Хуст 
673 

76.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування внутрішньо 

квартальної території багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Перемога» 

по вулиці Грушевського, №1 у м. Хуст 

674 

77.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території у м. 

Хуст, вул. Визволення, №1 
675 

78.  
Про коригування науково-проектної документації історико-архітектурний 

опорний план, визначення меж та режимів використання зон охорони об’єктів 
676 



культурної спадщини м. Хуст, Закарпатської області 

79.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території у м. 

Хуст, на перехресті автодороги Мукачево-Рогатин та вул. Небесної Сотні 
677 

80.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території у м. 

Хуст, ур. «Решетарка» 
678 

81.  
Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території в 

межах населеного пункту м.Хуст, Закарпатської області 
679 

82.  
Про затвердження детального плану території з метою зміни цільового 

призначення земельних ділянок в м. Хуст, вул. С. Паппа, №2 та б/н 
680 

83.  
Про передачу документів нотаріального діловодства Ізянської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Ізянського старостинського округу 
681 

84.  Про врегулювання майнових відносин 682 

85.  
Про передачу майна комунальної власності Хустської територіальної громади у 

власність територіальної громади Вишківської селищної ради 
683 

86.  
Про передачу майна комунальної власності Хустської територіальної громади у 

власність територіальної громади Драгівської сільської ради 
684 

87.  
Про надання згоди та прийняття майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність Хустської 
міської територіальної громади 

685 

88.  
Про передачу в оперативне управління комунальному некомерційному 

підприємству «Хустський центр медико-санітарної допомоги» Хустської міської 
ради Закарпатської області 

686 

89.  
Про внесення змін до рішення №274 І сесії VІІІ скликання Хустської міської 
ради від 31.05.2021 «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель села Липча» 

687 

90.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Хустської дитячо-юнацької спортивної школи в м. Хуст, 
вул. Жайворонкова, №38 «Д» 

688 

91.  Про затвердження Положення про порядок  використання шкільних автобусів 689 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


