
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на V засіданні 

ІІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 29.11.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  Про затвердження звіту про використання коштів з резервного фонду 1034 

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 (зі змінами 

31.03.2021р., 31.05.2021р., 30.06.2021р., 30.07.2021р., 20.10.2021р., 03.12.2021р., 

23.12.2021р., 16.02.2022р., 08.06.2022р., 06.07.2022р., 04.08.2022р., 01.09.2022р., 

16.09.2022р., 28.10.2022р.,) 

1035 

3.  

Про затвердження Програми розвитку та покращення якості послуг, що 

надаються територіальним сервісним центром №2144 РСЦ ГСЦ МВС в 

Закарпатській області на території Хустської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 

1036 

4.  

Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (із 

змінами 16.02.2022р., 24.03.2022р., 05.04.2022р., 19.04.2022р., 05.05.2022р., 

08.06.2022р., 06.07.2022р., 04.08.2022р., 01.09.2022р., 11.10.2022р., 28.10.2022р.) 

1037 

5.  

Про внесення змін до програми благоустрою території Хустської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами від 16 лютого, 05 квітня, 

19 квітня, 08 червня, 06 липня, 15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 11 жовтня 2022 

р.) 

1038 

6.  

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

бюджет Хустської міської територіальної громади на 2022 рік » (зі змінами від 16 

лютого,  24 березня, 05 квітня, 12 квітня, 19 квітня, 05 травня, 08 червня, 06 

липня,15 липня, 04 серпня, 01 вересня, 16 вересня, 27 вересня, 11 жовтня, 28 

жовтня, 01 листопада 2022 року) 

1039 

7.  

Про внесення змін до 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 

1040 

8.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

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

Франка, 149, громадянину Курта Р.В. 

1041 

9.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Сливова, 34, громадянину Білецький І.М. 

1042 

10.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

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

Франка, 187, громадянину Понепаляк П.І. 

1043 

11.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Хуст, 

вул. Гойди, 30 А, громадянці Голяк Г.С. 

1044 

12.  

Про затвердження звіту про експертну оцінку земельної ділянки по вул. 

Маркуша,б/н в м. Хуст для продажу права власності на торгах у формі аукціону 

та проведення земельних торгів 

1045 

13.  
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/5, громадянину Недзельський Д.В. 
1046 



14.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, громадянину 

Продан В. В. 

 

1047 

15.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187, ТОВ «Геліос 

Стеблівка» 

1048 

16.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Заводська, 1 А,громадянину 

СтанкоМ. І. 

1049 

17.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди в м. Хуст, вул. Нарцисова6,громадянину Монич 

В.І. 

1050 

18.  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст, вул.Німецька, 71 гр. Гінцяк М.С. 
1051 

19.  
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування в м.Хуст, вул.Франка І., №74, ОСББ "ФРАНКА-74" 
1052 

20.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради громадянці Вакарова Ганні Федорівні 

1053 

21.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради гр. Гаврилюк К.Ю. та гр. Гаврилюк В.І. 

1054 

22.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с. Сокирниця, вул. Польова, б/н 

громадянці Ковач Віталії Юріївні 

1055 

23.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м.Хуст по вул. Степана Паппа, №2 гр. 

Топтей Аліні Ярославівні 

1056 

24.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, вул. А. Волошина, 48 гр. 

Вавричина Яні Володимирівні 

1057 

25.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в м. Хуст, ур. «Біля Холодильника» гр. 

Лойка Івану Івановичу 

1058 

26.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється за межами населеного пункту на території 

Хустської міської ради гр. Кувшинова Є.В. 

1059 

27.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с.Сокирниця, вул.Центральна, 117 гр. 

Монич В.Ю. 

1060 

28.  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється в с. Сокирниця, вул. Пряма, б/н гр. Шустур 

Владіславу Михайловичу 

1061 

29.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки м. Хуст, вул. Грінвальда (Тімірязєва), 10, громадянину Матіко П. В. 
1062 

30.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки м. Хуст, вул. Садова, 1 Б, ТзОВ “Шаян” 
1063 

31.  
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки ТОВ «ЗАКАРПАТПОСТАЧБУД» 
1064 

32.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності в м. Хуст по вул. Слов’янська, 4 

 

1065 



33.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Іза,                              

вул.Учительська, №29, та с.Іза, вул.Вакарова,б/н РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО ХРАМУ 

С.ІЗА 

1066 

34.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною 

координат та конфігурації без зміни площі земельної ділянки в м. Хуст, вул. 

900-річчя Хуста, №3/3 та вул. 900-річчя Хуста, №3/4, громадянці Ряска О.І. 

1067 

35.  

Про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

натурі земельної частки (паю) 

1068 

36.  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Хуст, вул. Свободи, 2 ТОВ «МІРАЖ» 

1069 

37.  
Про надання дозволуна розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу існуючого землекористування в м. Хуст по вул. Керамічна, 129 
1070 

38.  

Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування за межами населеного пункту с.Данилово, 

ТОВ "Оператор ГТС України" 

1071 

39.  Про надання в оренду земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана Франка, 187/3 1072 

40.  

Про внесення змін до рішення №900 IІІ сесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 22.07.2022 «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту в м. Хуст, вул. Колгоспна, б/н» 

1073 

41.  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продажу власність 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в с. Сокирниця, б/н 

ПрАТ «ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ» 

1074 

42.  
Про передачу в оперативне управління комунального некомерційного 

підприємства «Лікувально-діагностичний центр» Хустської міської ради 
1075 

43.  

Про безоплатне прийняття у комунальну власність Хустської міської 

територіальної  громади гуманітарної допомоги (основних засобів), отриманої 

від Єпархіальної благодійної організації Брно та передачу у господарське відання 

Хустського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства 

1076 

44.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Копашнівської сільської 

ради Хустського району Закарпатської області до Копашнівського 

старостинського округу 

1077 

45.  
Про передачу погосподарських книг Копашнівської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Копашнівського старостинського округу 
1078 

46.  
Про передачу документів нотаріального діловодства Кривської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Кривського старостинського округу 
1079 

47.  
Про передачу погосподарських книг Кривської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Кривського старостинського округу 
1080 

48.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Липовецької сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Липовецького старостинського 

округу 

1081 

49.  
Про передачу погосподарських книг Липовецької сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Липовецького старостинського округу 
1082 

50.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Липчанської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Липчанського старостинського 

округу 

1083 

51.  
Про передачу погосподарських книг Липчанської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Липчанського старостинського округу 
1084 



52.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Нанківської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області до Нанківського старостинського 

округу 

1085 

53.  
Про передачу погосподарських книг Нанківської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Нанківського старостинського округу 
1086 

54.  

Про передачу документів нотаріального діловодства Олександрівської сільської 

ради Хустського району Закарпатської області до Олександрівського  

старостинського округу 

1087 

55.  
Про передачу погосподарських книг Олександрівської сільської ради Хустського 

району Закарпатської області до Олександрівського старостинського округу 
1088 

56.  
Про затвердження детального планування території по вул. Садова (біля 

адмінбудинку «ЕКОЗу») в м. Хуст 
1089 

57.  
Про затвердження детального планування території між п’ятиповерховим 

житловим будинком №19 та будівлею РДА по вул. Карпатської Січі в м. Хуст 
1090 

58.  

Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території  з 

метою  зміни цільового призначення земельних ділянок за межами населеного 

пункту м. Хуст, Закарпатської області 

1091 

59.  Про надання матеріальної допомоги 1092 

60.  

Про  скорочення штатної чисельності пологового відділення та відділення 

неонатології Комунального некомерційного підприємства «Хустської 

центральної лікарні ім. Віцинського Остапа Петровича» Хустської міської ради 

1093 

61.  

Про введення додаткових штатних одиниць в штатному розписі Комунального 

некомерційного підприємства «Хустської центральної лікарні ім. Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради  

1094 

62.  
Про звернення депутатів Хустської міської ради Закарпатської області до ПаАТ 

«Закарпаттяобленерго» 
1095 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


