
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на І засіданні 

ІІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 23.12.2021 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  
Про звіт міського голови   про здійснення державної регуляторної політики 

Хустською міською радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської 

діяльності за 2021 рік 

690 

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 

691 

3.  

Про внесення змін до Програми діяльності громадських  організацій Хустської 

міської територіальної громади, які потребують соціального захисту  на 2020 - 

2022 роки 

692 

4.  
Про внесення змін до міської цільової програми «Власний дім» Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами від 30.07.2021 р.) 
693 

5.  

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., від 30.07.2021р. ) 

694 

6.  

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 

695 

7.  

Про внесення змін до Програми «Здешевлення вартості осіменіння маточного  

поголів’я  великої рогатої  худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 

роки» 

696 

8.  

Про внесення змін до Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 

2021 – 2025 роки 

697 

9.  

Про внесення змін до Програми створення та накопичення  матеріального 

резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

698 

10.  

Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 17.12.2020р. №21 «Про 

затвердження Програми проведення видовищних заходів на 2020-2022 роки» із 

змінами 

699 

11.  

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, 20.10.2021№474 

700 

12.  
Про внесення змін до  Програми благоустрою території Хустської міської  

територіальної громади  на 2020-2022 роки 
701 

13.  

Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності  Хустської міської територіальної громади на 2020-

2022  роки  

702 

14.  
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища  

Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
703 

15.  
Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної  громади на 2021 – 2023 роки 
704 



16.  
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Хустської 

міської територіальної громади на 2021 рік 
705 

17.  
Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності Хустської районної 

державної адміністрації на 2021 рік 
  706 

18.  

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, 30 червня, 30 липня, 20 жовтня, 03 грудня 2021 

року) 

707 

19.  

Про внесення змін до  Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені  Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

708 

20.  

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., від 30.07.2021р., 

 від 23.12.2021р. ) 

709 

21.  

Про внесення змін до міської цільової програми «Власний дім» Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами від 30.07.2021 р., від 

23.12.2021 р.) 

710 

22.  

Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 

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

змінами) 

711 

23.  

Про внесення змін до Програми   діяльності громадських організацій Хустської 

міської територіальної громади, які потребують соціального захисту на 2020-

2022 роки (зі змінами) 

712 

24.  

Про внесення змін до Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та 

інформатизації цивільного захисту Хустської міської територіальної громади на 

2021 – 2025 роки 

713 

25.  

Про внесення змін до Програми створення та накопичення  матеріального 

резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

714 

26.  
Про затвердження змін до Програми проведення видовищних заходів у 

Хустській міській територіальній громаді  на 2020-2022 роки  (із змінами) 
715 

27.  

Про внесення  змін Програми проведення масових заходів у справах сім’ї, дітей 

та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів ДЮСШ  

і мистецьких шкіл Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки   

(із змінами) 

716 

28.  
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури i спорту у Хустській 

територіальній громаді на 2020-2022 роки  (зі змінами) 
717 

29.  
Про внесення змін до  Програми благоустрою території Хустської міської 

територіальної громади  на 2020-2022 роки 
718 

30.  

Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності  Хустської міської територіальної громади на 2020-

2022  роки 

719 

31.  
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
720 

32.  
Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки комунальним  

підприємствам Хустської міської територіальної  громади на 2021 – 2023 роки 
721 

33.  
Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

Хустській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 
722 

34.  

Про затвердження Програми фінансової підтримки фермерських господарств та  

фізичних осіб підприємців, які займаються садівництвом, ягідництвом на 

території Хустської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

723 



35.  
Про Програму фінансового забезпечення розвитку  транскордонної співпраці 

виконавчого комітету  Хустської міської ради  на 2022-2024 роки 
724 

36.  
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Хустської 

міської територіальної громади  на 2022 рік 
725 

37.  Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 726 

38.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Івана Франка, 185, громадянці Тодавчич К.М. 

727 

39.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, Івана 

Франка, 175 Ч, громадянину Чепинець В.В. 

728 

40.  

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., Чепинець В.В. 

729 

41.  
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу у власність громадянам 
730 

42.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Дружби,18, громадянці 

Келемен А. В. 

731 

43.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. князя Володимира 

Великого, б/н, ТОВ «Нове-Місто» 

732 

44.  
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

цільове призначення яких змінюється в м.Хуст по вул. Степана Паппа 
733 

45.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради, громадянці Алексій В.М. 

734 

46.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, вул.Бузкова, №1, громадянину 

Ерфан В.І. 

735 

47.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, вул.Львівська, б/н, громадянину 

Ерфан В.І. 

736 

48.  

Про  затвердження  технічної документації із  землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж  земельної  ділянки   в  натурі(на місцевості) та виділення в 

натурі земельної частки (паю) 

737 

49.  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам 

738 

50.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в м. Хуст, (в межах вулиць Івана Франка, Сливова та об’їзної дороги), 

ТОВ "Люкс Інтернешнл" 

739 

51.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)в м. Хуст, майдан 

Незалежності, 25 

740 

52.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Небесної Сотні, 122-124, малому виробничому і 

торгово-закупівельному приватному підприємству «ПОТІК» 

741 

53.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Івана Чендея, б/н, громадянину Талабірчук 

Ю.В. 

742 

54.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки із земель  сільськогосподарського призначення у 
743 



землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподіл води) за 

межами населеного пункту на території Хустської міської ради Закарпатської 

області 

55.  
Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 113  
744 

56.  

Про внесення змін до рішення №281І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради 

від 31.05.2021 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в м. Хуст, Карпатської Січі, 52, Хустській 

реформаторській церкві» 

745 

57.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

комунальну власність для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

електронного аукціону 

746 

58.  

Про надання в оренду земельної ділянки в c. Нижнє Селище, вул. Центральна, 

182 А ТОВ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ МЛИН"Про надання в оренду земельної 

ділянки в c. Нижнє Селище, вул. Центральна, 182 А ТОВ "ЗАКАРПАТСЬКИЙ 

МЛИН" 

747 

59.  
Про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення 

адміністративного будинку міської ради 
748 

60.  Про дострокове розірвання договору оренди майна 749 

61.  
Про надання дозволу на прийняття майна в оперативне управління управлінням 

освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради 
750 

62.  
Про надання в оперативне управління частини приміщень Комунального закладу 

«Сільський будинок культури села Рокосово» Хустської міської ради 
751 

63.  
Про  припинення права оперативного управління котельні СБК с. Нанково  

КП «Хусттепло» Хустської міської ради 
752 

64.  

Про передачу завершеного об’єкту комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади управлінню з питань майна комунальної власності 

Хустської міської ради 

753 

65.  
Про передачу вартості робіт з під’єднання до електромережі каналізаційно-

насосної станції по вул. Львівська в м. Хуст  
754 

66.  
Про передачу погосподарських книг Кошелівської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Заломського старостинського округу 
755 

67.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Кошелівської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Кошелівського старостинського 

округу 

756 

68.  
Про передачу погосподарських книг Кошелівської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Кошелівського старостинського округу 
757 

69.  

Про внесення змін та затвердження Статуту Хустського виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства, код ЄДРПОУ 00432283 в новій 

редакції 

758 

70.  
Про внесення змін в структуру, штат та загальну чисельність виконавчих органів 

Хустської міської ради 
759 

71.  Про оплату праці 760 

72.  
Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Хустської міської радив новій редакції 
761 

73.  Про надання матеріальної допомоги 
 

762 

74.  

Про затвердження проекту фінансового плану на 2022 рік комунального 

некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Хустської міської ради Закарпатської області 
 

763 



75.  

Про звернення депутатів Хустської міської ради Закарпатської області до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

НКРЕКП 

764 

76.  
Про повторне проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу 

земельних ділянок у власність в м. Хуст, ур. «Бартуші»  
765 

77.  
Про припинення права користування земельною ділянкою в с. Іза, вул. 

Нанківська, 88 ТзОВ «ІЗА – Б.А.Т.Е» 
766 

78.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Львівська, б/н, громадянину 

Червак Б.М.  

767 

79.  Про визначення Замовника 768 

80.  

Про затвердження проекту фінансового плану на 2022 рік комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня ім.. Віцинського 

О.П.» Хустської міської ради 

769 

81.  Про розгляд депутатського запиту 770 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


