
                                                                            Затверджено  
                                                                                             рішення ІІІ сесії Хустської міської ради                                       

                                                                                             VIII скликання від 16.12.2022 р.  № 1117 

 

 

 

ПРОГРАМА 

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності  

Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки  

  

1.Загальні положення 

 

Адміністративний центр Хустської міської ТГ є м. Хуст розташований за 

105 км. від обласного центру Ужгорода, біля автодороги державного значення Н-

09  Мукачево – Рогатин. Через  територію Хустського міської ТГ   проходять 

міжобласні та загальноукраїнські пасажирські маршрути, які забезпечують 

автобусні перевезення пасажирів області. Мережа автомобільних доріг є 

невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх 

галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток 

суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний 

наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та 

надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною 

ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи 

країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення. 

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та 

пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку 

економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи 

розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем 

фінансування галузі дорожнього господарства. Однак на сьогодні стан розвитку 

дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені 

недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з 

нормативними потребами. 

     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  міської  територіальної громади; 

- покращення соціально-економічного розвитку Хустської міської ТГ та 

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, 

установ, організацій міської територіальної громади незалежно від форм 

власності в дорожній доступності.  

  

 



3. Головні напрямки Програми. 

 

Головними напрямками реалізації Програми є: 

- утримання вулично-дорожньої мережі; 

- утримання вулично-дорожньої мережі (влаштування дорожньої розмітки); 

- установлення технічних засобів регулювання (дорожні знаки); 

- профілювання дорожнього покриття; 

- поливання дорожнього покриття вулиць та зелених зон; 

- санітарна обробка вулиць; 

- поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності; 

- реконструкція  та капітальний ремонт доріг та тротуарів Хустської міської ТГ. 

 

4. Фінансування вищевказаних заходів. 

 

Основними джерелами фінансування є: 

- міський бюджет; 

- обласний бюджет; 

- державний бюджет; 

- інші джерела. 

 

5. Очікувані результати реалізації Програми. 

 

     Виконання Програми дозволить покращити імідж Хустської міської ТГ, що 

призведе до покращення соціально-економічного розвитку в цілому, поліпшення 

інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій та дозволить 

розвиватися діючим підприємствам міської територіальної громади і створенню 

нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та 

забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців Хустської 

міської ТГ. 

 

6. Управління реалізацією Програми. 

 

      Безпосередня організація і контроль за виконанням Програми покладається 

на управління житлово-комунального господарства Хустської міської ради. 

   

Секретар ради                                                                               Василь ГУБАЛЬ 


