
Пояснювальна записка до основних показників економічного і 

соціального розвитку міста Хуст на 2012 рік та основних напрямів 

розвитку на 2013-2014 роки.    

 
           Програма економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік є 

складовою частиною програми економічного і соціального розвитку 

Закарпатської області. 

Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Хуст на 

2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки розроблено 

управлінням економіки разом з іншими структурними підрозділами 

виконавчого комітету Хустської міської ради за участю Хустської об»єднаної 

державної податкової інспекції у відповідності до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 червня 2011 року № 702 „Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621‖ та 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14.09.2011 № 881-р „Про 

схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку 

України на 2012 рік та основних напрямків розвитку на 2013 і 2014 роки ‖ 

―Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України‖ від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 219 

―Про питання організації підготовки проекту Державної програми 

економічного і соціального розвитку України на 2012 рік‖. 

В основу Програми покладені ключові положення передвиборчої 

Програми Президента України В. Ф. Януковича ―Україна — для людей‖, 

Програми економічних реформ на 2010–2014 роки ―Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖. 

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і 

соціального розвитку громади міста на 2012 рік та основні напрями розвитку 

на 2013 і 2014 роки. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, 

ризики та критерії ефективності. Заходи державного регулювання, які 

реалізуються шляхом застосування економічних і організаційно-правових 

важелів, повинні закласти основи для стійкого довгострокового економічного 

зростання та підвищення добробуту населення. 

Відповідно до Програми головні зусилля будуть спрямовані на 

закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної 

складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для 

якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та 

повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення 

індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з 

метою досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту населення 



міста. 

     Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї та 

нададуть можливість громаді міста зробити крок у майбутнє дотримуючись 

пріоритетів розвитку за наступними напрямами: 

 Залучення інвестицій в економіку міста, з метою збереження діючих та 

створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття 

 Вдосконалення структури та організації роботи заповідника «Нарцисове 

поле» - візитівки Хуста 

 Зменшення витрат часу та коштів на оформлення та отримання 

дозвільних документів 

 Вирішення питання по вивозу та утилізації сміття, зменшивши 

територію сміттєзвалища за рахунок сортування та сучасних методів 

утилізації 

 Оновлення центральної частини міста та відновлення зони відпочинку – 

міського парку 

 Проведення капітальних ремонтів тротуарів та вулиць міста 

 Реконструкція та відновлення мереж водопостачання 

 Покращення туристичної привабливості міста через благоустрій 

території пам»ятника архітектури національного значення «Руїни 

Хустського замку» 

 Продовження реформування комунального господарства міста шляхом 

впровадження заходів з енергозбереження, які мають за мету зниження 

собівартості утримання бюджетних установ. 

     Головною метою розвитку міста Хуст є підвищення добробуту населення 

через цілеспрямоване та послідовне вирішення найбільш гострих і актуальних 

проблем соціально-економічного розвитку міста на основі раціонального 

використання географічного положення, природно-ресурсного і трудового 

потенціалу, збалансованого та пропорціонального, економічно ефективного та 

екологічно безпечного сполучення основних сфер і галузей господарства, 

поступової структурно-технологічної та організаційно-економічної 

модернізації виробництва, втілення сучасних принципів і механізмів 

господарської діяльності. 

     Розвиток міста на перспективу спрямований на збереження міської сфери, 

послідовне покращання умов життєдіяльності населення та якості його життя, 

оздоровлення навколишнього середовища і досягнення санітарно-безпечної 

соціально-економічної ситуації. 


