
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІІІ  СЕСІЯ   VIII СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                               ПРОЄКТ   

 РІШЕННЯ №____ 
 

___.___.2022  

 

м.  Хуст 

Про розгляд клопотання ГО «Закарпатська  

асоціація місцевого розвитку» 

 

          Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» (далі Закон №157-ІХ), Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 року № 48, «Положення про оренду майна 

комунальної власності територіальної громади м. Хуст», затвердженого 

рішенням І сесії VІІІ скликання Хустської міської ради від 30.06.2021 року 

№382, Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади затвердженої рішенням ІІ сесії VІІІ 

скликання Хустської міської ради від 20.10.2021 року №557, розглянувши 

клопотання громадської організації «Закарпатська асоціація місцевого розвитку» 

від 27.07.2022року №2085/02-15 щодо передачі в оренду другого поверху 

приміщення адміністративного будинку в с. Нижнє Селище, вул. Центральна, 

82А для надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та 

облаштування тимчасового житла на період воєнного стану, враховуючи 

висновок постійно діючої комісій з питань контролю за проведенням 

управлінням по комунальної власності, житлово-комунального господарства та 

містобудування, Хустська міська рада 

 

                                                         ВИРІШИЛА: 

 

           1. Управлінню з питань майна комунальної власності виконавчого 

комітету міської ради здійснити необхідні підготовчі дії для включення 

вбудованих приміщень адміністративного будинку в с. Нижнє Селище, вул. 

Центральна, 82«а», загальною площею 236,7 м.кв для надання гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам та облаштування тимчасового житла 

на період воєнного стану до Переліку першого типу.    

            2. Виконавчому комітету Хустської міської ради прийняти рішення щодо 

наміру передачі в оренду та включити до Переліку першого типу вбудовані 

приміщення адміністративного будинку в с.Нижнє Селище, вул. Центральна, 

82«а», загальною площею 236,7 м.кв. для надання гуманітарної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам та облаштування тимчасового житла на період 

воєнного стану.  



         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі 

депутатські комісії з питань контролю за проведенням управлінням по 

комунальної власності, житлово-комунального господарства та містобудування. 
 

 

Міський голова                                    Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 


