
ПЕРЕЛІК 

рішень, прийнятих на VІ засіданні 

ІІІ сесії  Хустської міської ради VІІІ скликання  

від 16.12.2022 року 
 

№ 

п/п 
Назва рішення 

№ 

ріше

нь 

1.  

Про звіт міського голови   про здійснення державної регуляторної політики 

Хустською міською радою та її виконавчим комітетом у сфері господарської 

діяльності за 2022 рік 

1096 

2.  
Про затвердження змін до Програми проведення видовищних заходів у Хустській 

міській територіальній громаді на 2020-2022 роки  (із змінами) 
1097 

3.  

Про внесення  змін Програми проведення масових заходів у справах сім’ї, дітей 

та молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів ДЮСШ і 

мистецьких шкіл Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки  (зі 

змінами) 

1098 

4.  
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури i спорту у Хустській 

територіальній громаді на 2020-2022 роки  (зі змінами) 
1099 

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,  

29 листопада 2022р.) 

1100 

6.  

Про внесення змін до Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності  Хустської міської територіальної громади на 2020-

2022  роки (із змінами від 16.02.2022р., 19.04.2022р., 05.05.2022р., 08.06.2022р., 

06.07.2022р., 15.07.2022р., 01.09.2022р., 16.09.2022р., 11.10.2022р., 28.10.2022р.) 

1101 

7.  

Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища  

Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (із змінами від 

16.02.2022р.) 

1102 

8.  

Про внесення змін до Програми підтримки соціально-незахищених верств 

населення Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (із 

змінами) 

1103 

9.  

Про внесення змін до Програми облаштування місць  тимчасового перебування 

внутрішньо переміщених осіб у Хустській міській територіальній громаді  на 

2022 рік (зі змінами  від 11.10.2022 р. 

1104 

10.  

Про затвердження змін до Програми організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Хустської міської територіальної громади на 2022 рік 

1105 

11.  

Про внесення змін до 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 

1106 

12.  

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності на 

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

змінами 16.02.2022 р., 08.06.2022 р., 01.09.2022 р., 11.10.2022 р.) 

1107 

13.  

Про внесення змін до  Програми надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Хустської міської територіальної  громади на 2021 – 2023 роки (зі 

змінами) 

1108 

14.  

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) 

 

1109 



15.  
Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності Хустської районної 

військової адміністрації на 2022 рік 
1110 

16.  Про затвердження звіту про використання коштів з резервного фонду 1111 

17.  

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, 21 листопада, 29 листопада  2022 року) 

1112 

18.  
Про затвердження Програми проведення видовищних заходів  у Хустській 

міській територіальній громаді на 2023-2025 роки  
1113 

19.  

Про затвердження Програми проведення масових заходів у справах сім’ї, дітей та 

молоді, підтримки та оздоровлення (відпочинку) обдарованих учнів ДЮСШ 

«Хуст-Нарцис» і мистецьких шкіл Хустської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки 

1114 

20.  
Про затвердження Програми розвитку фізичної культури i спорту у Хустській 

міській територіальній громаді на 2023-2025 роки 
1115 

21.  
Про затвердження Програми благоустрою території Хустської міської 

територіальної громади  на 2023-2025 роки 
1116 

22.  

Про затвердження Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності  Хустської міської територіальної громади на 2023-2025  

роки 

1117 

23.  
Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 

Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
1118 

24.  
Про затвердження програми підтримки соціально-незахищених верств населення 

Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 
1119 

25.  

Про внесення змін до міської цільової програми «Власний дім» Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами від 30.07.2021 р., 

від 23.12.2021 р.) 

1120 

26.  

Про внесення змін до Програми часткової  компенсації медикаментозного 

забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки (із змінами  від 31.05.2021 р., від 30.07.2021р., від 

23.12.2021р. , від 05.05.2022р., від 06.07.2022р.11.10.2022 р.) 

1121 

27.  
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Хустської 

міської  територіальної громади  на 2023 рік 
1122 

28.  Про бюджет Хустської міської територіальної громади на 2023 рік 1123 

29.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування в м. Хуст, вул. Сливова, №34 та с. Зарічне, вул. Зарічна, 

№5, ДП "Хустське лісове дослідне господарство" 

1124 

30.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

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

Монич В.Ю. 

1125 

31.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки м. Хуст, вул. Івана Франка, 201, ФГ "ЮГРА" 
1126 

32.  

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) зі зміною 

координат, без зміни площі та конфігурації в м. Хуст, вул. Заводська 1А, гр. 

Сеньо В.Й. 

1127 

33.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  

земель в м. Хуст, вул. Нарцисова (Колгоспна), б/н 
1128 

34.  

Про надання дозволу Хустській районній раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м. Хуст по вул. 

Карпатської Січі, 21 

 

1129 



35.  

Про внесення змін до рішення №485 ІІ сесії Хустської міської ради VІІІ 

скликання від 20.10.2021 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у власність громадянам» 

1130 

36.  
Про розгляд звернення Дочірнього підприємства "Закарпатський цеолітовий 

завод" ТОВ "ЦЕОЛІТ" 
1131 

37.  Про розгляд звернення ПРАТ "Хустський кар'єр" 1132 

38.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

44,ТзОВ «ПЛАЙ» 

1133 

39.  

Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Лікувально-

діагностичний цент» Хустської міської ради на списання шляхом ліквідації 

майна комунальної власності 

1134 

40.  
Про оформлення права комунальної власності Хустської територіальної громади 

на нежитлову будівлю в с. Кошельово, вул. Мічуріна, 20 
1135 

41.  

Про внесення змін до рішення №2040 ХІ сесії Хустської міської ради VІ 

скликання від 17.09.2015 року, рішення №455 ІV сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 09.12.2016 року, рішення №131 V сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 08.04.2016 року, рішення №666 VІ сесії Хустської міської ради VІІ 

скликання від 22.09.2017 року 

1136 

42.  Про затвердження структури виконавчого органу Хустської міської ради 1137 

43.  Про оплату праці 1138 

44.  
Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території  за 

межами населеного пункту м. Хуст Закарпатської області 
1139 

45.  
Про надання дозволу на розробку проекту детального планування території  за 

межами населеного пункту с. Кіреші Хустської територіальної громади 
1140 

46.  

Про  створення відділу інфекційного контролю Комунального некомерційного 

підприємства «Хустської центральної лікарні ім. Віцинського Остапа 

Петровича» Хустської міської ради 

1141 

47.  

Про затвердження уточненого фінансового плану на 2022 рік комунального 

некомерційного підприємства «Лікувально- діагностичний центр» Хустської 

міської ради 

1142 

48.  

Про затвердження проекту фінансового плану на 2023 рік комунального  

некомерційного підприємства «Лікувально-діагностичний центр» Хустської 

міської ради 

1143 

49.  

Про затвердження проекту фінансового плану на 2023 рік комунального 

некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського 

О.П.» Хустської міської ради 

1144 

50.  Про надання матеріальної допомоги 1145 

51.  

Про внесення змін до Програми матеріально технічного забезпечення 

Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки  на 2021 – 2025 роки (із змінами 31.05.2021 р., 30.07.2021 р., 

03.12.2021 р., 12.04.2022 р., 08.06.2022 р., 06.07.2022 р., 04.08.2022 р., 16.09.2022 

р.) 

1146 

52.  

Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки на території 

Хустської міської територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення 

Управління СБУ в Закарпатській області на 2023 рік 

1147 

53.  Про зупинення дії рішення сесії Хустської міської ради №985 від 16.09.2022 1148 

54.  

Про затвердження Програми інфекційного контролю у КНП «Хустський центр 

медико-санітарної допомоги Хустської міської ради Закарпатської області на 

2023-2024 роки 

1149 

    

 

   Секретар ради                                                           Василь ГУБАЛЬ 


