
         Додаток 2   до Програми 

                                                                          затверджений рішенням ІІІ сесії Хустської міської 

                                                                        ради VIII скликання  від 16.12.2022 року № 1122 

  

 

Перелік програм, які будуть реалізовуватися  у 2023 році на території 

Хустської міської територіальної громади   

 
№ 

п/п 

Назва програми (№ та дата документа, яким затверджена 

програма) 

Термін 

виконання 

1. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в 

Хустській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від 23.12.2021 р.  за  № 609 

 

 

2021-2023 
2. Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної 

співпраці виконавчого комітету Хустської міської ради на 2022-

2024 роки  

Рішення міської ради від 23.12.2021 р.  за  № 724 

 

2022-2024 

3. Програма фінансової підтримки фермерських господарств, та 

фізичних осіб підприємців, які займаються садівництвом, 

ягідництвом на території Хустської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки  

Рішення міської ради від 23.12.2021 р.  за  № 723 

 

 

 

2022-2024 

4. Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Хустська центральна лікарня імені  Віцинського 

Остапа Петровича» Хустської міської ради на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від 31.03.2021р. за  № 149 

 

 
2021-2023 

5. Програма часткової компенсації медикаментозного забезпечення 

окремих категорій населення Хустської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від 31.03.2021р. за  № 141 

 

 
2021-2023 

6. Програма надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки 

Рішення міської ради від 17.12.2020р. за   № 30 

 

 
2021-2023 

7. Програма благоустрою території Хустської міської територіальної 

громади на 2023-2025 роки  

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1116 

 
2023-2025 

8. Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності Хустської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки  

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1117 

 
 

2023-2025 

9. Програма створення та накопичення  матеріального резерву та 

засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення  Хустської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Рішення міської ради від 17.12.2020р. за  № 25 

 

 
2021-2025 

10. Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації 

цивільного захисту Хустської міської територіальної громади  на 

2021-2025 роки 

Рішення міської ради від 17.12.2020 р. за  № 24 

 
 

2021-2025 

11. Програма охорони навколишнього  природного середовища 

Хустської міської територіальної громади  на 2023-2025 роки 

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1118     

 

 
2023-2025 



12. Цільова програма "Власний дім"  Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення міської ради від 31.03.2021 р. за  № 150 

 
 

2021-2025 

13. Міська програма сімейної, гендерної політики, запобігання та 

протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 

2021-2025 роки 

Рішення міської ради № 252 від 31.05.2021 року 

 
2021-2025 

14. Програма підтримки соціально-незахищених верств населення 

Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки . 

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1119 

 
2023-2025 

19. Програма використання коштів, які надходять в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва на території Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від 31.03.2021 року № 152 

 

 
2021-2023 

20. Програма проведення видовищних заходів на 2023-2025 роки 

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1113 

 

2023-2025 

21. Програма проведення масових заходів у справах сім’ї, дітей та 

молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих 

учнів Хустської міської ДЮСШ «Хуст-Нарцис» і Школи мистецтв 

м. Хуст у 2023-2025 роках 

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1114 

 

 

 

2023-2025 

22. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хуст на 

2023-2025 роки 

Рішення міської ради від 16.12.2022 р.  за  № 1115 

 

2023-2025 

23. Про затвердження комплексної Програми розвитку та 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя 

Хустської  територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

2021-2025 

24. Місцева програма «Питна Вода України» на 2022-2024 роки 

Хустської міської територіальної громади 

Рішення міської ради  від  16.02.2022 р.  № 777 

2022-2024 

25. Міська програма забезпечення права дитини на виховання у 

сімейному оточенні на 2018-2025 роки . 

Рішення міської ради  від  18.05.2018 р.  № 985 

2018-2025 

26. Програма підвищення якості обслуговування платників податків 

та вдосконалення обліку надходжень до бюджетів усіх рівнів у 

Центрі обслуговування платників податків Хустської ДПІ 

Головного управління ДПС у Закарпатській області на 2021-2023 

роки.  

Рішення міської ради  31.03.2021  № 142. 

 

 

2021-2023 

27. Програма забезпечення державної безпеки на території Хустської 

міської територіальної громади, матеріально-технічного 

забезпечення Хустського міжрайонного відділу (з дислокацією в 

м. Виноградів Закарпатської області ) УСБУ в Закарпатській 

області на 2021-2023 роки.  

Рішення міської ради   31.03.2021  № 143. 

 

 

2021-2023 

28. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки.  

Рішення міської ради   31.03.2021  № 144. 

 

2021-2023 

29. Програма інфекційного контролю у КНП «Хустський центр 

медико-санітарної допомоги» Хустської міської ради 

Закарпатської області на 2021-2023 роки.  

Рішення міської ради   31.03.2021  № 147. 

 

2021-2023 

 



30. Комплексна програма профілактики злочинності на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Рішення міської ради  31.03.2021  № 145. 

2021-2023 

 

31. Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства "Хустська стоматологічна поліклініка" Хустської 

міської ради Закарпатської області на 2021-2023 роки.  

Рішення міської ради   31.03.2021  № 148. 

 

2021-2023 

 

32. Програма матеріально – технічного забезпечення Хустського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки на 2021 – 2025 роки.  

Рішення міської ради   31.03.2021  № 154. 

 

2021-2023 

 

33. Програма із підтримки законності та правопорядку на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Рішення міської ради  31.05.2021  № 251. 

 

2021-2023 

34. Програма інформаційного та матеріального технічного 

забезпечення управління соціального захисту населення Хустської 

районної державної адміністрації для соціального обслуговування 

населення Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки.  

Рішення міської ради  03.12.2021  № 607. 

 

 

2021-2023 

 

 

Секретар ради                                                                           Василь ГУБАЛЬ 


