
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІІ СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 
ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № ___ 
 

__.__.2022 м.  Хуст 

Про затвердження Плану проведення 

інвентаризації та паспортиризації 

об’єктів благоустрою 

 

На виконання Постанови Верховного суду України від 20.04.2022, 

рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 02.10.2018 по 

справі №807/242/17, відповідно до ст.10,13,18,20,21 Закону України „Про 

благоустрій населених пунктів”, ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Інструкції з проведення технічної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженої Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального 

господарства України від 29.10.2012 року № 550”, враховуючи Указ Президента 

України № 64/2022 від 24.02.2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні», 

Указ Президента України  №133/2022 «Про продовження дії воєнного стану», 

Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні" №2263 від 22.05.2022, Постанову КМУ 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 

службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 №590, 

враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань контролю за 

проведенням управлінням комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та містобудування, Хустська міська рада 

 

    В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Затвердити План проведення інвентаризації та паспортиризації об’єктів 

благоустрою (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську 

комісію постійної депутатської комісії з питань контролю за проведенням 

управлінням комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування. 

 

Міський голова               Володимир КАЩУК 
 



 

 

                                 Додаток 1  

до рішення III сесії Хустської міської ради 

VIII скликання №  від      2022 року 

 

 

План проведення інвентаризації та паспортиризації об’єктів 

благоустрою 

 

1. Провести технічну інвентаризацію та паспортизацію об’єктів 

благоустрою (їх частин), а саме: дитячих майданчиків : 

1.1. м.Хуст вулиця Пирогова; 

1.2. м.Хуст вулиця Братів Бращайків; 

1.3. м.Хуст вулиця Євгена Коновальця; 

1.4. м.Хуст вулиця Жайворонкова; 

1.5. м.Хуст вулиця Князя Володимира Великого; 

1.6. м.Хуст вулиця Київська Набережна; 

1.7. м.Хуст вулиця Кубинця; 

1.8. м.Хуст вулиця Грушевського; 

1.9. м.Хуст  майдан Незалежності. 

2. Провести технічну інвентаризацію та паспортизацію об’єктів 

благоустрою (їх частин) визначених в пункті 1 Плану після зміни або 

припинення обставин зазначених в  Указі Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні», Указі Президента 

України  №133/2022 «Про продовження дії воєнного стану», Законі України 

«Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні" №2263 від 22.05.2022. 

3. Після проведення у встановленому законодавством порядку технічної 

інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою (їх частин) Управлінню з 

питань майна комунальної власності виконавчого комітету Хустської міської 

ради  вчинити дії по прийняттю на баланс об’єктів благоустрою. 

 

 

Секретар ради                                                                          Василь ГУБАЛЬ 


