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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ІІ (позачергової) сесії 

Хустської міської ради 

VІ скликання  

від 30.12.2010 року №53 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

благоустрою та санітарної очистки міста Хуста на 2009-2012 роки 

 

Сучасний стан сфери благоустрою та санітарної очистки 

 

Житлово-комунальна галузь є однією з найважливіших сфер діяльності, від 

ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста. Об’єкти комунальної 

власності,  інженерне обладнання міських шляхів та споруд на них, прибудинкові 

території, озеленення міста, дорожнє покриття вулиць та тротуарів потребують 

постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів, на що в свою 

чергу потрібні значні кошти. 

У місті Хуст щороку накопичується близько 28 тис. куб. метрів твердих 

побутових відходів, які захоронюються на полігоні загальною площею 4,9  гектарів. 

Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, 

сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. 

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення 

міста і здійснюється 5 спеціальними автомобілями 2 спеціалізованих підприємств. 

Проте рухомий склад спеціалізованих підприємств застарілий, майже 40% відсотків 

автомобілів відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. 

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів 

використовуються контейнери, які через застосування недосконалого механізму 

розвантаження деформуються та псуються. Більшість контейнерів без кришок, що 

призводить до підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення 

процесів загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у морозну 

погоду, у зв’язку з чим ускладнюється транспортування та стає практично неможливою 

подальша переробка побутових відходів. Через несвоєчасне вивезення побутових 

відходів контейнери стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах та 

небезпечним джерелом інфекцій. 

Всі побутові відходи захоронюються на полігоні, який працює в режимі 

перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення 

відходів. Водночас полігон є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та 

підземних вод. Полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Відсутність 

організованої системи вивезення побутових відходів з частини території міста 

призводить до утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів, що становлять 

екологічну небезпеку для довкілля. 

При існуючій структурі системи санітарного очищення міста вбачається її 

фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби, Хустського МРВ УМВС та охорони 

навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за 

санітарним станом територій, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та 

захороненням побутових відходів.  
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Разом з тим, за рахунок коштів міського бюджету проведено відновлення 

мереж вуличного освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників, 

виконано роботи з часткового ремонту доріг та тротуарів з фігурних елементів 

мостіння вулиць міста, проведено благоустрій скверу Духновича на 

пл. Б.Хмельницького, встановлено урни для сміття частково на центральних вулицях 

міста, влаштовано світлофори біля шкіл №2 і №5 та на перехресті вул. К.Січі-

Духновича. 

З метою забезпечення покращення благоустрою та санітарного стану міста 

Хуст розроблено дану програму. 

Програмою передбачається визначення основних заходів, спрямованих на 

благоустрій міста Хуст, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій 

міських територій, капітальний ремонт і реконструкція існуючих об'єктів благоустрою. 

 

Мета та основні завдання 

 

Метою Програми є створення умов щодо вирішення екологічних, санітарних, 

економічних та соціальних проблем міста шляхом забезпечення повного збирання, 

перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження 

їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, створення 

належних умов руху громадян вулицями міста, покращення зовнішнього вигляду 

об'єктів благоустрою та санітарного стану міста. 

Для досягнення цієї мети передбачається провести ряд наступних заходів: 

проведення занять та лекцій в навчальних закладах міста ; 

проведення роботи щодо укладання договорів на вивезення відходів з 

населенням міста, установами, організаціями та торговими об’єктами; 

забезпечення якісного контролю за діючим сміттєзвалищем для запобігання 

шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людини; 

впорядкування сміттєзвалища твердих побутових відходів; 

закупівля нової спеціалізованої автомобільної техніки для збирання та 

транспортування вуличного зміту і твердих побутових відходів; 

забезпечення впровадження системи роздільного збору твердих побутових 

відходів; 

реформування та розширення системи санітарного очищення та 

організованого вивезення твердих побутових відходів; 

покращення технічного стану доріг міста для забезпечення безаварійного руху 

автотранспорту на них, шляхом проведення їх реконструкції та капітального ремонту; 

вжиття заходів з реконструкції, будівництва, розширення та капітального 

ремонту зливової каналізації в місті, що дасть можливість продовжити міжремонтний 

термін експлуатації міських доріг; 

вирівнювання дорожнього гравійно-щебеневого та ґрунтового покриття 

бічних вулиць міста; 

вжиття необхідних заходів по прочистці русел та берегів малих річок міста; 

покос та впорядкування зелених зон, квітників, скверів та обочин доріг вулиць 

міста; 

проведення щорічної весняної обрізки гілок та формування крон дерев, які 

ростуть на центральних вулицях міста; 

реконструкція та капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих світильників. 
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Проблеми, що мають місце у сфері благоустрою та санітарної очистки, 

потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів як на державному так і 

на місцевому рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватись комплексно 

за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державний і місцеві бюджети, кошти 

підприємств (за їх згодою), які забезпечують санітарне очищення міста).  

 

Основні напрями розв’язання завдань 

 

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами: 

закупівля нових контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів; 

організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів; 

забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів; 

ліквідація самовільних сміттєзвалищ; 

проведення навчання в навчальних закладах міста; 

проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану міста; 

залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою; 

формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання 

послуг. 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує виконавчий 

комітет міської ради. 

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок: 

коштів Державного бюджету України; 

коштів місцевого бюджету; 

коштів підприємств з питань благоустрою та санітарної очистки відповідно до 

програм їх розвитку; 

інших джерел (внутрішні та зовнішні інвестування, благодійні фонди, кошти 

населення та інші). 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природнє 

середовище та здоров’я людини; 

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарної очистки; 

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами; 

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання; 

підвищення ефективності функціонування підприємств з питань благоустрою 

та санітарної очистки; 

покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста. 

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                        В.ЕРФАН 


