
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на ІІІ засіданні 

ІV сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 28.10.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  Про затвердження звіту про використання коштів з резервного фонду 991 

2.  
Про затвердження звіту про виконання бюджету Хустської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року 
992 

3.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

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

Франка, 185, громадянці Цифра А.М. 

993 

4.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

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

Франка, 211, громадянину Немеш І.В. 

994 

5.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Вокзальна, б/н громадянину Антонь В.І. 

995 

6.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Львівська, 204 громадянину Чумак І. І. 

996 

7.  

Про визначення в перелік земельної ділянки комунальної власності по вул. 

Заводська,№1А в м. Хуст, для продажу права власності на електронних торгах у 

формі аукціону та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

997 

8.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Хустській територіальній громаді з метою продажу права 

власності на земельних торгах у формі аукціону для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Хуст по вул. Маркуша, б/н 

998 

9.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 52,Хустській 

реформатській церкві 

999 

10.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, майдан Незалежності, б/н, 

громадянці Дудчак В.Ю. 

1000 

11.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в с. Сокирниця, б/н 

ПАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 

1001 

12.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється за межами населеного 

пункту на території Хустської міської ради громадянці Бринзей Марії Василівні  

1002 

13.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється за межами населеного 

пункту на території Хустської міської ради громадянину Гук Вячеславу 

Степановичу 

1003 

14.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування в м.Хуст, вул. Карпатської України, №4, ОСББ 

"СОБОРНІСТЬ- ХУСТА" 

1004 

15.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється за межами населеного 

пункту на території Хустської міської ради громадянину Гук Вячеславу 

Степановичу 

1005 



16.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, м-н Незалежності, №5 гр. 

Дудчак Вікторії Юріївні 

1006 

17.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради громадянину Шегута Ярославу Федоровичу 

1007 

18.  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
1008 

19.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту в м. Хуст 

по вул. Івана Франка, 133 

1009 

20.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

існуючого землекористування на території Хустської міської ради КП «Полігон 

+» 

1010 

21.  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в м. Хуст,вул. Короленка, 12, співвласникам нерухомого 

майна громадянам: Рапава М.І. та Рапавий М.І. 

1011 

22.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст, вул. Івана Франка, 201, 

ФГ "ЮГРА" 

1012 

23.  
Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. В. Пачовського, 12 Б, 

ТОВ «Міленіум ЮА» 
1013 

24.  Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Керамічна, 129 1014 

25.  Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 207 1015 

26.  

Про внесення змін до рішення №817 позачергової сесії Хустської міської ради 

VІІІ скликання від 16.02.2022 «Про надання в оренду земельної ділянки в 

с. Рокосово, урочище Киргить, б/н ТОВ "Юкрейн Тауер Компані "» 

1016 

27.  

Про внесення змін до рішення №901 ІІІ сесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 22.07.2022 «Про надання в орендуземельної ділянки в 

с. Кошельово, вул. Мічуріна, б/н ТОВ "ЮкрейнТауерКомпані "» 

1017 

28.  

Про внесення змін до рішення №377 І сесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 30.06.2021«Про затвердження проектів із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в постійне користування, цільове призначення 

яких змінюється, за межами населеного пункту м. Хуст, Закарпатської області 

Хустському ВУВКГ » 

1018 

29.  

Про внесення змін до рішення ІІІ сесії VІІІ скликання від 22.07.2022 року №892 

«Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в комунальну власність Хустської територіальної громади для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Ліни Костенко, б/н в м. Хуст» 

1019 

30.  

Про погодження комунальному некомерційному підприємству «Хустський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради укладання 

договору позички Про погодження комунальному некомерційному 

підприємству «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Хустської міської ради укладання договору позички 

1020 

31.  

Про внесення змін у рішення ІІІ сесії Хустської міської ради  VIII скликання від 

16.09.2022 №981 «Про припинення права оперативного управління та вилучення 

з користування надлишкового майна управління освіти, релігій та у справах 

національностей виконавчого комітету Хустської міської ради»  

1021 

32.  

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів  оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Хустської міської територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню 

1022 



33.  

Про втрату чинності рішення ІІ сесії  VІІІ скликання Хустської міської ради від 

03.12.2021 року №660 Про втрату чинності рішення ІІ сесії  VІІІ скликання 

Хустської міської ради від 03.12.2021 року №660 

1023 

34.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Вертепського закладу загальної середньої освіти  І ступеню Хустської міської 

ради 

1024 

35.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Заломського закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області 

1025 

36.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Кошелівського закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області 

1026 

37.  
Про призупинення роботи Лунківського закладу загальної середньої освіти І 

ступеню Хустської міської ради  
1027 

38.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Нижньоселищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області 

1028 

39.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Рокосівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області  
1029 

40.  

Про вхід до складу засновника та зміну найменування комунального закладу 

загальної середньої освіти Хустська загальноосвітня  школа І-ІІІ ст. №5 

Хустської міської ради Закарпатської області 

1030 

41.  

Про вхід до складу засновника та зміну найменування комунального закладу 

загальної середньої освіти Хустська загальноосвітня  школа І-ІІ ст. Хустської 

міської ради Закарпатської області 

1031 

42.  

Про зміну найменування комунального закладу загальної середньої освіти 

Сокирницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської 

ради Закарпатської області 

1032 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


