
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на позачерговій сесії   

Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 16.02.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської 

територіальної громади за 2021 рік 
771 

2.  
Про внесення змін до  Програми благоустрою території Хустської міської 

територіальної громади  на 2020-2022 роки 
772 

3.  

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

доріг комунальної власності  Хустської міської територіальної громади на 2020-

2022  роки 

773 

4.  
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища  

Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
774 

5.  
Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної  громади на 2021 – 2023 роки 
775 

6.  

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. 

776 

7.  
Про затвердження Міської Програми «Питна Вода України» на 2022-2024 роки 

Хустської міської територіальної громади 
777 

8.  

Про внесення змін до рішення Хустської міської ради від 23.12.2021р. №715 

«Про затвердження змін до Програми проведення видовищних заходів у 

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

778 

9.  

Про затвердження Програми матеріально – технічного забезпечення батальйону 

територіальної оборони (військова частина А7124), який формується в 

Хустському районі з постійним місцем дислокації в м. Хуст на території 

Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 

779 

10.  
Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

на території Хустської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки 
780 

11.  
Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності на 

території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 
781 

12.  

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., 20.10.2021 р.) 

782 

13.  

Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки на території 

Хустської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 

Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 

783 

14.  

Про затвердження Програми підтримки управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 

поліції України на 2022 рік 

784 

15.  

Про внесення змін до  Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені  Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

785 

16.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року №726  «Про 

бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік» 
786 

17.  
Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Хустської 

міської територіальної громади на 2022 рік 
787 

18.  Про затвердження Програми організації та забезпечення територіальної 788 



оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 

19.  
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу у власність громадянам 
789 

20.  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельної ділянки історико - архітектурного призначення 

комунальної  власності в м. Хуст по вул. 900-річчя Хуста, пам’ятник архітектури 

«Руїни замку» 

790 

21.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Воробкевича, №7 гр. 

Красілинець Марії Іванівні 

791 

22.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель для індивідуального садівництва 

на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Хустської міської ради 

громадянці Горгола Віті Василівні 

792 

23.  

Про визначення переліку земельної ділянки комунальної власності по вул. 

Міська, 3 в м. Хуст, для продажу права власності на електронних торгах у формі 

аукціону та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

793 

24.  
Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачі у власність гр. Келемен Івану Антоновичу 
794 

25.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с. Зарічне, вул. Зарічна, №4 громадянці 

Биба М.М. 

795 

26.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-

УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ С.ІЗА  

796 

27.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. Франка І., №5, громадянці 

Келемен Т.І. 

797 

28.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с.Сокирниця, вул. Борканюка, №76 “Б” 

громадянці Монич Л.В. 

798 

29.  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянам 

799 

30.  

Про  затвердження  технічної документації із  землеустрою щодо  встановлення 

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

натурі земельної частки(паю)  

800 

31.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі(на місцевості) на території 

Липчанської сільської ради Хустської ТГ  

801 

32.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с. Нижнє Селище, вул. Борканюка, б/н 

громадянину Рачок В.В. 

802 

33.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Колгоспна, 5 

803 

34.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на території Хустської територіальної громади, 

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  

804 

35.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 805 



земельної ділянки в с. Олександрівка, ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" 

36.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

с. Нанково, 210 А громадянину Любий В. В. 

806 

37.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 48 Д, громадянці Вавричина Я.В.  
807 

38.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Франка,187  

808 

39.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Гойди, 30 А, громадянці Голяк Г.С. 
809 

40.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Августина Волошина, 96 А, громадянину Олос Ю.І. 
810 

41.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в с. Боронява, 

вул. Центральна, б/н, громадянці Шутко М.О. 
811 

42.  

Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 40 В, 

співвласникам нерухомого майна: громадянці Бонтлаб О.І. та громадянину 

Бонтлаб П.П. 

812 

43.  
Про поновлення договору оренди земельної ділянки в с. Боронява, 

вул. Центральна, б/н,громадянці Пуравець М. М. 
813 

44.  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
814 

45.  
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Карпатської Січі, 44, ТзОВ «ПЛАЙ» 
815 

46.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Хуст, ТОВ «Автопорт-Хуст»  

816 

47.  
Про надання в оренду земельної ділянки в с. Рокосово, урочище Киргидь, б/н 

ТОВ "ЮкрейнТауерКомпані" 
817 

48.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в с. Чертіж, 

вул. Нірешська, 46, громадянці Романі В.В. 

818 

49.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Пачовського, 12 А, громадянину Вайдич В. Ф. 

819 

50.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Івана Франка, 149, громадянину Федоров В. 

820 

51.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Августина Волошина, б/н, громадянці Кубарич А.П. 

821 

52.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 149, співвласникам нерухомого майна громадянам: Келемен І. І. та 

Келемен О. В. 

822 

53.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 149, співвласникам нерухомого майна громадянам: Келемен І. І. та 

Келемен О. В. 

823 

54.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 149, співвласникам нерухомого майна громадянам: Келемен І. І. та 

Келемен О. В. 

824 



55.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Августина Волошина, 96, співвласникам нерухомого майна: громадянину 

Андрійцьо В. М. громадянці Андрійцьо В. Я. громадянці Понепаляк О. Я. 

825 

56.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, майдан 

Незалежності, 5, громадянці Дудчак В.Ю. 

826 

57.  
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди, ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
827 

58.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Тімірязєва, 10, 

громадянці Волощук І.М. 
828 

59.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності, б/н громадянці 

Довгій А.В. 

829 

60.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с. Сокирниця,вул. Івана Франка, б/н (урочище Саргич), ДП 

"Закарпатський цеолітовий завод" 

830 

61.  Про  прийняття у комунальну власність земельних ділянок 831 

62.  

Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

цільове призначення яких змінюється  із земель сільськогосподарського 

призначення-землі запасу в землі житлової та громадської забудови – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

832 

63.  
Про відмову у затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність у зв’язку із невідповідністю містобудівній документації 
833 

64.  

Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель  сільськогосподарського 

призначення – землі запасу у землі житлової та громадської забудови – для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) громадянину Вакаров Віталію Михайловичу 

834 

65.  
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам 
835 

66.  
Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, громадянці Чулей Ользі Йосипівні 
836 

67.  
Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, громадянину Вакаров Василю Михайловичу 
837 

68.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Небесної Сотні, 122, громадянину Перец Ю. В. 

838 

69.  

Про внесення змін до рішення ІІ сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 

03.12.2021 року №685 «Про надання згоди та прийняття майна із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у 

комунальну власність Хустської міської територіальної громади» 

839 

70.  
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Хустської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації  шляхом викупу у 2022 році 
840 

71.  

Про надання дозволу на зняття з балансу комунального некомерційного 

підприємства «Хустської центральної лікарні ім. Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради 

841 

72.  
Про передачу майна комунальному некомерційному підприємству «Лікувально-

діагностичний центр» 
842 

73.  

Про передачу майна комунальної власності Хустської територіальної громади у 

власність територіальної громади Вишківської селищної ради 

 

843 



74.  

Про припинення права користування та вилучення з оперативного управління 

комунального некомерційного підприємства «Лікувально-діагностичний центр» 

Хустської міської ради 

844 

75.  
Про розгляд звернення громадянина Дулка О.О. щодо звільнення від сплати 

орендної плати за користування майном 
845 

76.  

Про погодження внесення змін до структури та штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради 

846 

77.  

Про затвердження детального плану території з коригуванням до генерального 

плану із зміною цільового призначення земельної ділянки в с. Сокирниця, вул. 

Польова, б/н 

847 

78.  

Про затвердження детального плану території з метою визначення 

функціонального та цільового призначення земельних ділянок за межами 

населеного пункту м. Хуст на території Хустської територіальної громади 

848 

79.  
Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території кварталу  

ЖК-1 житлової забудови в с. Іза Хустського району Закарпатської області  
849 

80.  

Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території  з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки в с. Сокирниця                      

вул. Польова, б/н, Хустського району Закарпатської області 

850 

81.  

Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території 

щодо відведення земельної ділянки в с. Липча, вул. Миру, б/н Хустського 

району Закарпатської області 

851 

82.  

Про надання дозволу на розробку проєкту детального планування території для 

зміни цільового призначення земельної ділянки в с. Липча, вул. А.Волошина, 

№13  Хустського району, Закарпатської області 

852 

83.  Про уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій  853 

84.  
Про затвердження Статуту Міського комунального підприємства «Бюро 

ритуальних послуг» в новій редакції 
854 

85.  
Про звітування старост старостинських округів Хустської міської ради про свою 

роботу 
855 

86.  Про визначення замовника 856 

87.  Про надання матеріальної допомоги 857 

88.  Про розгляд депутатського запиту 858 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


