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ПРОГРАМА
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності

у м. Хуст на 2020-2022 роки
 
 

1.Загальні положення

Основою для розроблення даної  Програми є Закони України „Про дорожній
рух”,  „Про  транспорт”,  „Про  автомобільний  транспорт”,  „Про  джерела
фінансування  дорожнього  господарства  України”,  «Про  місцеве
самоврядування в Україні».

2.Основні завдання і мета Програми
 
Основними завданнями Програми є:
розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього
руху на території міста.
покращення соціально-економічного розвитку  міста  та  забезпечення  життєво
важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста
незалежно від форм власності в дорожній доступності. 
 

3. Загальна характеристика міста.

 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.

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.
         У місті є 264 вулиця загальною протяжністю 130,5 км. 

4. Головні напрямки Програми.

Головними напрямками реалізації Програми є:
- зимове утримання міських доріг;
- профілювання міських вулиць;
- дорожня розмітка;
- встановлення та відновлення дорожніх знаків;
- поточний ремонт міських доріг;
- капітальний ремонт та реконструкція міських доріг.



5. Фінансування вищевказаних заходів.

Фінансове забезпечення виконання заходів, визначене Програмою здійснюється
в межах планових асигнувань, передбачених в міському бюджеті .

6. Очікувані результати реалізації Програми.

Виконання  Програми  дозволить  покращити  імідж  місту,  що  призведе  до
покращення  соціально-економічного  розвитку  міста  в  цілому,  поліпшення
інвестиційного  клімату,  сприятиме  залученню  нових  інвестицій  у  місто  та
дозволить  розвиватися  діючим  підприємствам  міста  і  створенню  нових
суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить
повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців міста.

7. Управління реалізацією Програми.

Безпосередня організація і контроль за виконанням Програми покладається на
управління житлово-комунального господарства Хустської міської ради.
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