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ПРОГРАМА 

благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 

2020 - 2022 роки (нова редакція) 

  

 

Розділ І. Загальні положення 
 

     Правила благоустрою території Хустської міської територіальної громади є 

місцевими правилам, якими установлюється порядок благоустрою та утримання 

територій об'єктів благоустрою Хустської міської  територіальної громади, 

регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою 

території громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення 

чистоти і порядку території . Правила спрямовані на створення умов, сприятливих 

для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території 

громади виконавчими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх 

керівниками, працівниками та громадянами. До складу Хустської міської 

територіальної громади (далі - Хустська ТГ) входять такі населені пункти: місто  

Хуст  та  села:  

Бороняво, Данилово, Іза, Копашнево, Кошелево, Крайниково,  Крива, Липовець,  

Липча, Нанково, Нижнє Селище, Олександрівка, Рокосово, Сокирниця, Стеблівка. 

 Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про     

добровільне об’єднання територіальних громад, „Про благоустрій населених 

пунктів,   „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, „Про відходи ”,  чинного законодавства України. 

     Правила містять загальнообов'язкові на території Хустської міської об’єднаної 

територіальної громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до 

відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України. 

 

Розділ ІІ. Мета Програми 

 

 Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення 

утримання в належному санітарно-технічному стану на  території Хустської 

міської об’єднаної територіальної громади та покращення її естетичного вигляду 

для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та 

гостей. 

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках: 

- задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-

комунальних послугах належного рівня та якості; 

- приведення вулиць Хустської міської ТГ та центральної частини міста 

(утримання пам’ятних та в’їзних знаків, впорядкування зовнішньої реклами, 

встановлення вказівників вулиць, озеленення тощо); 



- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану (організація 

прибирання, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких 

побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, тощо);  

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою 

сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, 

газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення якісного освітлення Хустської міської ТГ (поточне 

утримання, продовження робіт з реконструкції зовнішнього освітлення населення 

з застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної 

очистки Хустської міської ТГ; 

- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування 

кладовищ); 

- створення відповідних умов відпочинку мешканців та гостей  

(реконструкція міського парку культури і відпочинку, впорядкування 

прибудинкових територій, облаштування дитячих майданчиків тощо); 

- залучення до виконання робіт по благоустрою Хустської міської ТГ 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 

Хустської міської ТГ 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; 

- 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 кладовищ на території Хустської міської ТГ; 



- 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 

Хустської міської ТГ; 

- 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; 

зовнішнього освітлення: 

- належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів 

зовнішнього освітлення Хустської ТГ; 

- 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 зелених зон; 

санітарного очищення: 

- розроблення схем санітарного очищення; 

- організація прибирання території Хустської міської ТГ 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 . 

- укріплення берегів, зсувних ділянок з метою запобігання підтопленню 

територій та пошкодженню об'єктів благоустрою. 

        Заходи з виконання програми благоустрою Хустської міської ТГ 

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 Хустської міської ТГ, 

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 

Хустської міської ради. 

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається Хустською 

місткою ТГ для розгляду та затвердження на відповідний бюджетний період. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку. 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Василь ГУБАЛЬ 


