ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 30.06.2011р. №341
ПРОГРАМА
благоустрою міста Хуста
на 2011 - 2015 роки
Розділ І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма.
Хуст – одне з найдавніших міст Закарпаття. Історія міста нараховує понад
900 років, а його візиткою є овіяні легендами руїни Хустського замку-фортеці –
пам’ятки архітектури та містобудування XII-XVI ст.
Відомою є унікальна Долина нарцисів, що зберігає прадавню флору і
розташована поблизу Хуста. Долина нарцисів є ботанічним об’єктом
Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один із останніх в
Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.
Хуст – місто обласного підпорядкування, має свій виконавчий комітет і
обраного міського голову. Місто обмивають річки Тиса і Ріка, а місто пересікає
р. Хустець. Місто має структурні підрозділи з мережею для надання населенню
житлово-комунальних послуг.
Місто Хуст має значний економічний потенціал, розвинену
інфраструктуру торгівлі, сфери обслуговування та послуг. Домінуючими
галузями промисловості є легка та деревообробна. В місті розвинута роздрібна
та оптова торгівля, сфера послуг, ресторанне господарство. На протязі останніх
років активно розвивається малий та середній бізнес, покращується
інфраструктура міста.
У місті діє розгалужена освітня мережа: 5 загальноосвітніх шкіл, 8
дошкільних закладів, гімназія-інтернат, навчально-виховний комплекс, 4
спеціалізовані школи, міський центр науково-технічної творчості учнівської
молоді та Мала Академія наук, 2 професійно-технічних заклади, 4 коледжі, 4
вищих навчальних закладів.
У місті функціонує краєзнавчий музей та міська картинна галерея, а
щорічно у місті проводиться міжнародний художній пленер.
Географічне положення та природні фактори м. Хуст виступають його
конкурентними перевагами.
Розташовано в центрі Закарпаття, його
перетинають державні автомобільні шляхи: Куровичі-Західний кордон (м.Чоп);
Хуст-Долина. Крім того, через місто проходить залізниця Батєво-СолотвиноВеликий Бичків-Румунія-Рахів. Знаходячись у вигідному географічному
центрі місто виконує функцію міжрайонного центру з ринкової торгівлі,
медичного та соціально-кульльтурного обслуговування прилеглих районів.
Площа міста – 0,02 тис.кв.км., або 24,0 кв.км.
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Чисельність наявного населення станом на 01.01.2010 року – 31,5
тис.осіб, в тому числі – 28,4 тис.чол. – міське населення; 3,1 тис.чол.- сільське
населення ( с.Чертеж, Кіреші, Зарічне). Постійне населення – 31,1 тис.чол.
У житлово-комунальному господарстві міста функціонує 6 підприємств,
2 водозабори, 1 каналізаційна очисна споруда, вулична мережа 77,4 км, на якій
знаходиться 20 мостових споруд, 62,6 км мереж вуличного освітлення, міське
сміттєзвалище, кладовище, 6 скверів, 1 парк, квітники, зелені зони.
Житловий фонд міста складає 5852 приватної забудови та 105 житлових
багатоквартирних будинків, з них 74 – комунальні, 25 – ОСББ, 6 – житлових
кооперативів.
Зберігається тенденція старіння житлового фонду і погіршення його
технічного стану. Кожен четвертий-п’ятий будинок потребує капітального
ремонту. Викликає занепокоєння утримання будинків перших масових серій
60-70 років, так званих “хрущовок”. Під особливою увагою знаходиться
технічний стан житлових будинків історичної пам’ятки – “Чеського містечка”.
Роботи по благоустрою в місті в основному здійснюють комунальні
підприємства “міська шляхово-експлуатаційна дільниця” та житловоексплуатаційна контора №2.
Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері
благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз
твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного
освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, а
також роботи по встановленні дорожніх знаків, контейнерів, урн для збору
твердих побутових відходів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванні
прибудинкових територій, облаштуванні зупинок, реконструкції зовнішнього
освітлення, озеленення вулиць, встановленні дорожніх знаків, заміні замощення
пішохідних тротуарів, інші роботи.
Програма благоустрою міста Хуста на 2011-2015 роки є логічним
продовженням цієї роботи та доповненням міської програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства м. Хуст на 2009-2014 роки.
Розділ ІІ. Мета Програми.
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення
утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Хуста та
покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці,
побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.
Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:
- задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житловокомунальних послугах належного рівня та якості;
- приведення центральних вулиць та центральної частини міста до рівня
зразкового курортного міста (утримання пам’ятних та в’їзних знаків,
впорядкування зовнішньої реклами, встановлення вказівників вулиць,
озеленення тощо);
2

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста
(організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення
твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс
зелених зон, відлов бродячих собак, облаштування майданчиків для розміщення
контейнерів для збору твердих побутових відходів, паркування транспортних
засобів тощо);
- проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх
знаків, розмітки, тротуарів, огорожі, систем зливової каналізації, утримання
зупинок;
- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою
сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання
клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання,
продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення міста з
застосуванням енергозберігаючих технологій);
- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та
санітарної очистки міста;
- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування
міського кладовища);
- створення відповідних умов відпочинку мешканців та гостей міста
(реконструкція міського парку культури і відпочинку, впорядкування
прибудинкових територій, облаштування дитячих майданчиків тощо);
- залучення до виконання робіт по благоустрою міста осіб з числа
безробітних на договірній основі, а також засуджених до виконання
громадських робіт;
- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;
- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних
та місцевих свят;
- проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо
дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в
громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових
відходів, участі громадян у наведені порядку за місцем проживання.
Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем у
сфері благоустрою.
Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних,
архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та
економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста
та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме щодо:
загальних питань благоустрою:
- дотримання правил благоустрою всіма суб’єктами господарювання
діяльності, в тому числі об’єкти торгівлі та сфери послугу відповідності до
вимог чинного законодавства;
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- підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;
- впорядкування та забезпечення контролю за діючим сміттєзвалище для
запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людей;
- технічне переоснащення машин і механізмів, що використовуються під
час утримання та ремонту об'єктів благоустрою;
- будівництво міського кладовища в м. Хуст;
- створення безбар'єрного середовища для інвалідів та інших
маломобільних груп населення шляхом обладнання елементів благоустрою
відповідними спеціальними і допоміжними засобами;
- благоустрій пам'яток культурної та історичної спадщини;
- встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху;
- проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів благоустрою міста;
- створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих
умов під час утримання та ремонту об'єктів благоустрою;
- залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою;
- навчально-виховні та інформаційно-рекламні заходи, спрямовані на
активізацію участі населення у сфері благоустрою;
- систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних
питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених
пунктів;
утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних
засобів:
- належний ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі;
- впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів
для ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;
- улаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і
дорогах міста;
- упорядкування дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;
- належне утримання зупинок міського транспорту;
- облаштування та належне утримання майданчиків для паркування
транспортних засобів відповідно до законодавства;
- вирівнювання дорожнього гравійно-щебеневого та грунтового покриття
бічних вулиць міста;
зовнішнього освітлення:
- належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів
зовнішнього освітлення міста;
- реконструкція зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних
енергозберігаючих технологій;
утримання зелених насаджень:
- покіс та впорядкування зелених зон, клумб, газонів, квітників;
- реконструкція міського парку культури і відпочинку;
- обрізка окремих аварійних гілок та формування крон дерев, видалення
сухостійних та аварійних дерев, створення нових зелений зон;
санітарного очищення:
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- розроблення схем санітарного очищення;
- організація прибирання території міста та вивіз твердих побутових
відходів;
- реформування та розширення системи санітарного очищення та
організованого вивезення твердих побутових відходів;
інженерного захисту територій:
- організація відведення поверхневого стоку;
- розчистка та підтримання в належному стані русел річок Хустець,
Млиновиця, Боронявка та потічків;
- укріплення берегів, зсувних ділянок з метою запобігання підтопленню
територій та пошкодженню об'єктів благоустрою.
Заходи з виконання програми благоустрою міста Хуста
затверджуються щорічно при формуванні міського бюджету.
Розділ ІV. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її
проведення, що затверджується щорічно окремим рішенням міської ради, в
межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів
відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.
В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов’язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням
обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.
Розділ V. Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Виконавчий комітет міської ради щороку подає інформацію про хід
виконання завдань, визначених програмою.
Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів
Програми здійснюється житлово-комунальним та фінансовим управліннями
міської ради.
Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді
для розгляду та затвердження на відповідний бюджетний період.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

СЕКРЕТАР РАДИ

В.ЕРФАН
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