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      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішенням ІІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                          VIII скликання від 16.12.2022 року № 1122 

 

 

Програма 

економічного і соціального розвитку 

Хустської міської територіальної громади на 2023 рік 

  

Вступ 

  

Програма економічного і соціального розвитку Хустської міської 

територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) визначає основні цілі та 

першочергові завдання на наступний рік, передбачає комплекс взаємопов’язаних 

заходів і є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку економічного і соціального розвитку Хустської міської територіальної 

громади (далі - громада). 

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є: 

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету». 

Програма розроблена з врахуванням положень: 

 Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

(постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695); 

 Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 – 

2027 років (затвердженої рішення обласної ради 20.12.2019 №1630 

(зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 01.10.2020 № 1840)); 

 Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента 

України від 30 вересня 2019 р. № 722); 

 Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 

роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671); 

 Державної програми стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.05.2020 № 534); 

 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану». 

Програма ґрунтується на комплексі макроекономічних та галузевих 

прогнозів, балансових розрахунках, статистичних матеріалах, на аналізі тенденцій 

розвитку економіки, поточної економічної ситуації, актуальних викликів 



2 
 

соціально-економічного розвитку, з якими зіткнулися в умовах введення воєнного 

часу та наслідків  надзвичайної ситуації викликаної гострою респіраторною 

короновірусною хворобою COVID-19,  враховуючи вплив зовнішніх та 

внутрішніх чинників, та визначає завдання і заходи економічної та соціальної 

політики на 2023 рік, індикатори ефективності її реалізації та основні прогнозні 

показники економічного і соціального розвитку на середньостроковий період. 

Програмою передбачено основні напрямки розвитку галузей економіки. 

При складанні прогнозних показників на 2023 рік враховуються та аналізуються  

фактичні показники за 2021 рік та очікуване виконання  показників у 2022  році. 

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної 

активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної 

інфраструктури, дотримання екологічних стандартів, та внаслідок цього 

підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра 

соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ і організацій, 

розташованих на території громади, коштів інвесторів, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Відповідальні за виконання заходів Програми – виконавчий комітет 

Хустської міської ради, депутати міської ради, члени виконавчого комітету 

міської ради, виконавчі органи і відділи, комунальні підприємства, установи та 

заклади Хустської міської ради. 

Головні завдання програми розвитку Хустської міської територіальної 

громади: 

 аналіз теперішнього стану з урахуванням запровадженого воєнного 

стану; 

 виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку; 

 визначення першочергових цілей розвитку; 

 визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення; 

 обґрунтування шляхів досягнення. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються рішенням міської ради. Звітування про виконання 

Програми здійснюється за підсумками року. 

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів управлінням 

економіки виконавчого комітету Хустської міської ради щорічно 

здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, що дозволить приймати 

необхідні управлінські рішення.  

  

2.Аналітична частина 

2.1.Характеристика громади 

 Хустська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, 

в Хустському районі Закарпатської області. Адміністративний центр — місто 

Хуст. Територією громади протікають річки Тиса, Ріка, Хустець. 
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Площа громади — 402,3 км², населення — 81 233 мешканців. 

Хустська міська територіальна громада є однією з  найбільших в 

Закарпатській області за площею (7 місце з 64 громад) та за кількістю населення 

(3 місце з 64 громад) . 

У теперешньому виді утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання 

Хустської міської ради, Боронявської, Ізянської, Крайниківської, Кошелівської, 

Кривської, Липовецької, Липчанської, Нанківської, Нижньоселищенської, 

Рокосівської, Сокирницької, Стеблівської, Данилівської, Олександрівської, 

Копашнівської сільських рад Хустського району. 

До складу громади входить місто Хуст та 17 старостинських округів, до 

складу який увійшли 27 сіл: Зарічне, Кіреші, Чертіж, Боронява, Іза, Карповтлаш, 

Крайниково, Кошельово, Залом, Крива, Липча, Кривий, Крайнє, Осава, Липовець, 

Нанково, Нижнє Селище, Рокосово, Вертеп, Сокирниця, Стеблівка, Данилово, 

Олександрівка, Копашново, Лунка, Поляна та Хустець.  

 

Розташування громади сприяє розгалуженій транспортній мережі. 

Географічне положення та природні фактори Хустської міської територіальної 

громади  виступають її конкурентними перевагами. Вона географічно 

розташована в центрі Закарпаття, її перетинають державні автомобільні шляхи: 

через місто проходить автомобільна дорога державного значення «Мукачево-

Рогатин», «Хуст-Долина» та залізничне сполучення «Львів-Солотвино». Саме 

місто Хуст виконує функцію міжрайонного центру з ринкової торгівлі, медичного 

та соціально-культурного обслуговування прилеглих громад і має чітку 

функціональну будову: житлові масиви, промислово-господарську зону, 

рекреаційну зону, міські транспортні вулиці, які зручно виходять на об’їзну 

окружну дорогу. 

            2.2. Економіка та підприємництво 

Промисловість  є достатньо ефективною і за наявної структури виробництва 

створює додаткову кількість робочих місць. До основного кола статистичної 

звітності, що звітують про обсяги виробленої та реалізованої продукції  

відноситься 10 промислових підприємств.   

З початку 2021 року припинило виробничу діяльність одно з найбільших 

підприємств легкої галузі - СП «Хустекс-ЛТД» через втрату виробничих зв’язків 

із іноземним партнером.  На даний час підприємство  проводить роботу з пошуку 

нових інвесторів та ТОВ «Європейська фабрика».  

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах за  

видами економічної діяльності по підприємствах  міста Хуст на кінець 2022 р. 

складатиме – 360,0 млн. грн., або запланований показник згідно програми буде 

виконано.  Уже за 9 місяців поточного року фактично вироблено та реалізовано 

промислової продукції  на суму 276,340  млн.грн.   

  Найбільшу частку в загальноміському обсязі у звітному 2022 році  займає 

лісова та деревообробна галузь, а це 42,0 %,   Крім того, легка галузь у загальному 

обсязі складає 34,2 % до загальноміського обсягу, яка працює стабільно на 

давальницькій сировині з іноземними партнерами. 
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 Приріст реалізованої продукції очікується на підприємствах легкої 

промисловості, а саме: ДП «Яс-Експорт Хуст»,   ТОВ «Торговий дім ХФФВ»; у 

харчовій галузі - ТОВ «Огородник», ТОВ «Закарпатські курчата»; у лісовій та 

деревообробній - ТОВ «Вудінтернаціонал» та ТОВ «Інтервудкомерц».  

В основному усі підприємства легкої промисловості працюють  виключно 

на замовлення, тобто  не на повну потужність. На роботу підприємств також 

негативно вплинуло введення карантинних заходів та воєнного стану.  

Згідно прогнозу обсяг реалізації продукції у 2023 році складе 365,0 млн. 

грн., або зросте до відповідного періоду 2022 року на 1,5% . в обсягах реалізації 

враховано  додатково обсяги  4-ох підприємств, що входять до складу Хустської 

міської територіальної громад, а саме: ТОВ «Флоріан Шуз», ПАТ «Хустський 

кар”єр» с.Рокосово; ТОВ «Цеоліт» с.Сокирниця та СГ «Патріот» с. Н.Селище.  

Найбільше підприємство легкої галузі ТОВ «Флоріан Шуз» з чисельністю 

працюючих біля 250 осіб. 

 Фінансовий результат діяльності підприємств у сферах економіки 

прибутковий.  Із загальної кількості підприємств, що звітуються   біля 67,0 

відсотків із них  спрацювали з прибутковим результатом. 

На споживчому ринку. Торгівля, ресторанне господарство  найбільш 

розвинуті галузі економіки. 

Всього суб’єктів діяльності (юридичних та фізичних) осіб  у сфері 

роздрібної та оптової торгівлі  по місту нараховується  до  550 одиниць. 

Будуються сучасні магазини та об’єкти ресторанного господарства, що позитивно 

впливає на  покращення архітектури та туристичної привабливості  міста. 

Протягом 2021 та 2022 років  спостерігається  незначне збільшення обсягів 

роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, що звітуються. 

На кінець 2022 року обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб   

згідно прогнозу  складе 655,0 млн.грн., або  зросте на 3,1 відсотка до обсягів на 

кінець 2021 року, в тому числі і за рахунок зростання цін на споживчі товари.  

Торгівельна діяльність достатньо поширена, є додатковим важелем у 

вирішені питання щодо значного збільшення надходжень до місцевого бюджету.  

Нестабільність економічної ситуації в Україні в цілому призвели до 

погіршення купівельної спроможності населення зокрема. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність  

 Слід відмітити у поточному  2022 році зменшення обсягів капітальних 

інвестицій по місту Хуст за рахунок усіх джерел фінансування.  У 2023 році 

прогнозується зменшення обсягів  на 3,5 відсотки до звітного 2022 року. 

Експорт (імпорт) товарів на кінець   2022 року  згідно прогнозу складе 

позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами , хоча обсяги експорту у 

порівнянні з попередніми періодами зменшуються. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі прогнозується і в 2023 році.  

 

Соціальна сфера, населення, ринок праці. 

Середньомісячна заробітна плата у сферах економіки на кінець 2022р. 

одного штатного працівника  за попередніми даними становитиме  9300,0 грн.  За 
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перше півріччя 2022 року за даними статистики середня заробітна плата 

становила 9400 грн.   Згідно прогнозу в 2023 р. очікується зростання заробітної 

плати до – 9900,0 грн., або  на 6,5 відсотка  більше порівнюючи до рівня 2022 

року. 

 Слід відмітити, що у сферах економіки протягом 2022 року спостерігається 

уповільнення темпів зростання рівня заробітної плати у порівнянні із 2021 роком. 

Зменшується також чисельність штатних працівників у сферах економіки, яке 

пов’язане із введенням воєнного стану та наслідків  карантинних заходів.  Станом 

на 01.01.2022 року  штатних працівників по місту Хуст нараховується 4800 осіб. 

Кількість працівників  у 2023 році  по Хустській територіальній громаді  може 

нараховуватися до 7000 осіб, в тому числі бюджетної сфери та підприємств у 

сфері економіки приєднаних населених пунктів громади.  

Крім того, у  сфері малого та середнього бізнесу існує тенденція до  

зменшення  кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, а також 

збільшення  кількість  ФОП, які знаходяться  на стадії припинення 

підприємницької діяльності через нестабільність економічної ситуації. 

  Річне завдання  згідно Програми соціально-економічного розвитку міста  

на 2022 р очікується виконати  на 82,0%. Прогнозний показник по створенню 

нових робочих місць територіальної громади на 2023 рік  становитиме до 270 

нових робочих місць. Створення  робочих місць очікується  за рахунок 

підприємств із іноземними інвестиціями, новостворених підприємств юридичних 

та фізичних осіб –підприємців та релокованих підприємств у зв’язку з воєнним 

станом.    

Поряд з тим, слід відмітити, що і надалі найбільше нових робочих місць у  

економіці  створюється за рахунок суб’єктів малого та середнього бізнесу.  

Кількість безробітних по місту, що знаходяться на обліку у Хустській 

міськрайонній філії Закарпатського обласного центру зайнятості станом на кінець 

2022  року згідно прогнозу може становити – 80 осіб, на кінець 2023 року – до 130 

чол. Низький рівень безробітних на кінець 2022 року обумовлено тим, що у 

зв’язку з воєнним станом скорочено період  виплати по безробіттю до 9 місяців. 

Всього протягом  2022 року  на обліку у Центрі зайнятості перебувало 164 

чоловіка. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець 2022 та 2023 років 

прогнозується і становитиме 0,5 % та відповідно 1,0 %  враховуючи  безробітних 

приєднаних населених  пунктів громади. 

Значну роль в економіці  міста і на далі відіграє мале підприємництво. За 

рахунок діяльності суб’єктів підприємництва активно створюються робочі місця у 

всіх сферах економіки та збільшуються надходження до бюджетів всіх рівнів. 

Всього по громаді  станом на 01 жовтня 2022 року кількість  юридичних 

осіб, включених до ЄДРПОУ становила 1382 одиниці, за період з 01.01.2022 року 

по 1.10.2022 року зареєстровано 44 новостворених підприємств.  Кількість 

зареєстрованих, діючих фізичних осіб- підприємців становить  2713 осіб, 2531 

особа перебувають у стані закриття.  

Протягом 2022 року в місті Хуст  реалізувалися та продовжують 

реалізується  багато інвестиційних проектів у  соціальній  сфері, сфері житлово-
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комунального господарства  за рахунок коштів міського бюджету, коштів 

субвенції, та інших джерел фінансування.  

Головні проблемні питання розвитку економіки і соціальної   сфери 

Хустської  територіальної громади є: 

- у промисловості існують проблеми збуту продукції, зменшення      

обсягів попиту та замовлень на продукцію ; 

- плинність професійних, робітничих  кадрів ; 

- зростання податкового навантаження на суб’єкти господарювання; 

- недостатня екологічна свідомість мешканців громади; 

- діючий воєнний стан на території держави. 

        

Основними  цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку є: 

- Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для збереження та 

розширення діючих  виробництв та створення  нових виробництв у галузях 

економіки з метою створення робочих місць та зайнятості населення громади; 

- покращення інвестиційної привабливості; 

- проведення роботи по залученню релокованих підприємств; 

- покращення інфраструктури Хустської міської   територіальної 

громади  за рахунок різних джерел фінансування , в тому числі за рахунок 

залучення грантових коштів; 

- продовження реформування  та розвитку житлово-комунального 

господарства міста; 

- запровадження сучасної системи управління громадою; 

- покращення туристичної привабливості міста та громади в цілому.  

На перспективу  соціально-економічний розвиток  Хустської міської 

територіальної громади спрямований на послідовне покращення умов 

життєдіяльності населення  та якості його життя, оздоровлення навколишнього 

середовища і досягнення санітарно-безпечної соціально-економічної ситуації. 

У 2023 році заплановано: 

- забезпечення комфортних умов для розвитку місцевого підприємництва;  

- залучення інвестицій для створення нових робочих місць та наповнення 

місцевого бюджету; 

- проведення роботи по залученню релокованих підприємств; 

- розробка містобудівних документацій, на підставі яких можна визначати 

території для промисловості. 

 

2.2. Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку громади 

Основним завданням громади у 2022 році було наповнення міського 

бюджету коштами, необхідними для виконання програмних завдань: 

- концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та 

завдань, визначених програмою розвитку громади та спрямованих на соціально–

економічний розвиток територіальної громади; 

- формування збалансованого бюджету на основі реальних показників 

економічного і соціального розвиток Хустської міської територіальної громади на 

засадах бюджетної децентралізації; 
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- розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для 

розвитку виробництва та приватного підприємництва; 

- забезпечення ефективного управління майном, що належить 

територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету; 

- економічний розвиток громади, спрямований на високий рівень зайнятості 

та наповненні місцевого бюджету; 

- підвищення якості житлово-комунальних послуг та сталий екологічний 

розвиток; 

- сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя; 

- інфраструктурний розвиток; 

- формування спроможної місцевої громади. 

- досягнення сприятливого рейтингу інвестиційної привабливості громади 

для залучення інвестицій. 

Здійснюється виконання інвестиційних проектів для залучення коштів на 

розвиток інфраструктури Хустської міської територіальної громади за рахунок 

Державного фонду регіонального розвитку, субвенції соціально- економічного 

розвитку окремих територій та інших державних та обласних програм і конкурсів. 

Дохідна частина загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2022 

року виконана на 101,0 %, тобто при плані 535 904,0 тис.грн. надходження 

складають 541 423,6 тис.грн. 

За дев’ять місяців поточного року до загального фонду надійшло податків, 

зборів та неподаткових платежів у сумі 240 626,9  тис.грн., офіційні трансферти 

(дотація, субвенції ) у сумі 300 796,7 тис.грн., що складає 100,0 % до планових 

показників. 

Темпи зростання надходжень податків і зборів, неподаткових платежів до 

міського бюджету в 2022 році в порівнянні до відповідного періоду 2021 року 

становить 118,6 відсотка, або на 37 785,3 тис. грн. більше. Такий ріст поступлень в 

звітному році спричинений збільшенням відсотку відрахування до бюджету 

громади податку на доходи фізичних осіб та збільшення надходжень податку на 

доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами. 

Основна частка надходжень податків до загального фонду відбулася за 

рахунок податку на доходи з  фізичних осіб, акцизного збору та місцевих податків 

і зборів. 

За підсумками виконання бюджету Хустської міської територіальної 

громади  за 9 місяців 2022 року видаткова частина загального фонду бюджету 

профінансована  на 69,8 % до уточненого  річного плану, 

спеціального фонду бюджету профінансована  на 22,2 % до уточненого 

річного  плану.  

         Сума видатків за 9 місяців поточного року  склала 525 783,9  тис.грн.,                 

в тому числі по загальному фонду 501 121,1 тис.грн., по спеціальному фонду –                  

24 662,8 тис.грн., в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 18 235,0 тис.грн. ( в т. ч. видатки за 

рахунок іншої субвенції  з місцевого бюджету – 13 466,0 тис.грн., в т.ч. субвенція  
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районному бюджету Хустського району для ремонту будівлі Хустського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – 2 

099,0 тис.грн., субвенція обласному бюджету на виконання Програми 

облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб у 

Закарпатській області на 2022 рік  -                  11 367,0 тис.грн.). 

 

2.3. Основні проблеми та пріоритетні напрями 

соціально – економічного та культурного розвитку 

До основних чинників, що гальмують соціально – економічний та 

культурний розвиток громади належать: 

- введення воєнного стану на території Держави у зв’язку з розпочатою 

агресією російської федерації; 

- брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в розвиток 

та недостатня ефективність державної грошово-кредитної політики, високі 

відсоткові ставки за користування банківськими кредитами та зменшення 

кредитування економіки у зв’язку з нестабільною ситуацією в банківській сфері, 

низький рівень розвитку страхового бізнесу; 

- відсутність на законодавчому рівні стимулів щодо активізації 

інвестиційно-інноваційної діяльності; 

- недостатній рівень розбудови інфраструктури громади, що має негативний 

вплив на залучення інвестицій; 

- обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво, зростання вартості 

будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв; 

- недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на 

споживчому ринку громади; 

- зменшення обсягів державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників значно стримує активізацію їх інвестиційної діяльності; 

- залишається кризовим стан житлово-комунального господарства громади 

(зношеність мереж водопровідно-каналізаційного господарства, спостерігається 

подальше погіршення технічного стану житлового фонду, в першу чергу 

багатоквартирних будинків, збільшення кількості аварійного житла); відсутність 

підвищення рівня надання житлово-комунальних послуг; 

- відсутня комплексна система поводження з твердими побутовими 

відходами (сортування сміття)  та новітні технології їх утилізації; 

- нераціональне використання земель природно-заповідного, 

сільськогосподарського, водного, рекреаційного фондів та зміни їх цільового 

призначення; 

- дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці громади, 

високе навантаження на одне вільне робоче місце, наявність тіньової зайнятості 

населення; 

- незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками; слабка 

матеріально-технічна база лікувальних закладів; 

- недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження роботи 

щодо подальшого проведення матеріально - технічного забезпечення та 
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проведення ремонту дошкільних навчальних закладів, надання матеріальної 

допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою. 

 

2.4. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку громади 

Робота виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та 

організацій громади у всіх сферах діяльності направлена на виконання 

пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення 

першочергових потреб мешканців територіальної громади. 

Основними показниками соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні Програми, є основні прогнозні макропоказники 

економічного і соціального розвитку України, зокрема: 

1) індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2022 році – 

132  відсотків, у 2023 році – 130 відсотків; 

2) індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня 

попереднього року: у 2022 році – 108,7 відсотків, у 2023 році – 106,7 відсотків; 

3) прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 

01 січня 2022 року – 2393 гривень, з 01 липня – 2508 гривні, з 01 грудня – 2589 

гривень; з 01 січня 2023 року – 2589  гривень, з 01 липня – 2713 гривні, з 01 

грудня – 2778 гривень; 

4) прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року - в 

розмірі  6 500 грн; з 01 жовтня 2022 року - в розмірі 6 700 грн; з 01 січня 2023 

року - в розмірі 6700 грн; 

5) розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:  з 01 січня 2023 року - 2893 грн. 

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2023-2025 роки 

враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та 

витратної частин бюджету. 

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають: 

 підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового 

окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

 зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; 

 інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих 

бюджетів та міжбюджетних трансфертів. 

Припущення в частині видатків міського бюджету передбачають: 

 забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної 

заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

 збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників; 

 здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 

енергозбереження. 
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Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку території 

Хустської міської територіальної громади 

 

Мета Програми соціально-економічного розвитку території Хустської 

міської територіальної громади   полягає у вирішенні спільних проблем 

мешканців усіх  сіл та міста, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних 

завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, 

інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне 

використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та 

бізнесу. Програму спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес 

стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Хустської міської 

територіальної громади. Програма розвитку Хустської МТГ ставить перед 

громадою мету перетворити територію громади для комфортного проживання 

населення, де будуть створені рівні умови для всебічного та гармонійного 

розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг. 

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної 

громади на тривалу перспективу. 

 Основними проблемами соціально-економічного та культурного розвитку 

території Хустської міської територіальної громади   є: 

• нераціональне використання земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення; 

• дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію 

значних інвестиційних проектів; 

• зношеність основних фондів підприємств та інфраструктурних 

об’єктів; 

• безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

• зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні 

доходи; 

• недостатність фінансування об’єктів спорту; 

• незадовільний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; 

• зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення; 

• незадовільний стан  благоустрою територій; 

• недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони 

здоров’я, освіти, культури; 

• виникнення стихійних сміттєзвалищ, впорядкування та паспортизація 

існуючих сміттєзвалищ на території громади. 

 

Для досягнення мети Програми було визначено стратегічні, операційні цілі, 

а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного  та розвитку 

громади. 

    

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 

2023 - 2025 роки є: 

 стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних 

галузях економіки; 
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 залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів; 

 розвиток міжнародної співпраці; 

 поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку 

економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів 

населення; 

 підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального 

капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного 

обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян; 

 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

 забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та 

середнього підприємництва, підвищення його ролі у соціально-економічному 

житті території Хустської міської територіальної громади; 

 покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток 

інфраструктури; 

 недопущення  обмежень на шляху розвитку підприємництва. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний 

сектор, організації нових високотехнологічних підприємств із виробництва, 

зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, сприяння створенню 

сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств на території 

Хустської міської територіальної громади; 

 створення сприятливих умов для розвитку бізнесу; 

 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та 

прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження 

результативності і перегляду регуляторних актів; 

 недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів 

господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності; 

 удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо 

забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань 

організації та провадження підприємницької діяльності; 

 організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в 

установах та організаціях, що належать до інших форм власності; 

 перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах 

компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та 

влади; 

 підвищення якісного рівня обслуговування споживачів через Центр 

надання адміністративних послуг. 

 активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій 

територіальної громaди, бюджетів усіх рівнів. 

 підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності 

підприємств і організацій. 
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 визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та 

виготовлення проектно-кошторисної документації для залучення інвестиційних 

коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального 

ремонту. 

 проведення системної організаційної роботи по залученню 

інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, 

залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної 

інфраструктури населених пунктів. 

 активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом; 

 розроблення та затвердження Стратегії розвитку Хустської міської 

територіальної громади. 

 забезпечення виготовлення містобудівної документації населених 

пунктів території Хустської територіальної громади (межі Хустської МТГ 

визначені частково; інвентаризація земель  проведена частково; актуалізована 

топо-геодезична зйомка для розроблення комплексного плану перспективного 

розвитку громади в масштабі 1:10 000 відсутня). 

 розробка Комплексного плану просторового розвитку Хустської 

міської територіальної громади, Закарпатської області. 

 покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного 

оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах 

масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на 

інвестиційних форумах. 

  

Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету 

та ефективності використання бюджетних коштів 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання 

місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки є: 

 забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету, своєчасності 

і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету 

території Хустської міської територіальної громади; 

 забезпечення фінансової самодостатності території Хустської міської 

територіальної громади; 

 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної 

політики; 

 підвищення результативності бюджетних видатків. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з 

метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності 

відповідних витрат бюджету; 

 укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що 

споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності 

жорсткої економії коштів; 
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 упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах 

затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої 

чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та 

зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних 

потреб; 

 проведення аналізу стану дотримання фінансової та бюджетної 

дисципліни, виявляти причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, 

надання рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання у 

подальшому; 

 здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів; 

 активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати 

з метою виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх 

наповнюваності. 

 проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні 

валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні 

мінімальної заробітної плати. 

 вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та 

дотримання жорсткої бюджетної дисципліни. 

 застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою 

підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів. 

 створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 

для забезпечення розвитку території Хустської міської територіальної громади. 

 підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом 

спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм 

(проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання 

системи електронних державних закупівель. 

 забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних 

призначень. 

 скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, 

забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі. 

 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів. 

 посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо 

попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень. 

  

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури  та земельних 

відносин 
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2.6. Земельні відносини та містобудівна діяльність 

 

Розвиток землекористування в громаді неможливо розглядати без 

розроблення містобудівної документації: генерального плану, планів зонування 

територій та детальних планів територій. Слід виконати актуалізацію та 

приведення проєктів планів у відповідність до вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних та інших державних норм, стандартів і 

правил. 

Забезпечення розроблення містобудівної документації на території 

Хустської МТГ є одним з головних напрямів роботи для системної реалізації 

державної і регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та 

поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого 

соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів 

та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій в 

регіон. 

У 2023 році  заплановано початок розроблення Комплексного плану 

просторового розвитку Хустської міської територіальної громади, Закарпатської 

області. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та 

архітектури на 2023 - 2025 роки є:  

 забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, 

містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації 

затвердженої містобудівної документації; 

 розробка містобудівної документації відповідно до нового 

Генерального плану: плану зонування території Хустської МТГ, детальних планів 

територій. 

 визначити межі Хустської МТГ; 

 актуалізована топо-геодезична зйомка для розроблення комплексного 

плану перспективного розвитку громади в масштабі 1:10 000 

 створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом 

розробки та прийняття основних містобудівних документів; 

Одне з першочергових завдань –  інвентаризація земель у громаді. Дана 

інвентаризація буде спрямована на вирішення проблем формування земель 

комунальної власності, встановлення меж земель різного цільового призначення, 

виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок тощо. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері земельних відносин на 

2023 - 2025 роки є: 

 створення ефективної системи управління земельними ресурсами; 

 забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва; 

 використання земель за їх функціональним призначенням; 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному 

обліку; 
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 розробка та затвердження основних документів містобудування: 

генерального плану населених пунктів у відповідності до перспективності 

розвитку територій; 

 організація землеустрою на території Хустської міської 

територіальної громади  ; 

 здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано 

будівлі і споруди установ Хустської МТГ, з метою оформлення 

правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ, 

балансоутримувачем яких є Хустська міська рада; 

 формування ринку землі, організація землеоціночних та 

землевпорядних робіт для продажу та оренди ділянок; 

 затвердженя переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на 

земельних торгах (аукціонах). 

 здійснення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів 

Хустської міської ради. 

 ведення земельно-кадастрової документації в розрізі 

землекористувачів та власників земельних ділянок на території Хустської міської 

територіальної громади, здійснення обліку кількості земель. 

  

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

  

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального 

господарства та інфраструктури на 2023 - 2025 роки є: 

 здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності 

функціонування житлово-комунального господарства; 

 поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для 

населення території Хустської міської територіальної громади  ; 

 поліпшення благоустрою території Хустської міської територіальної 

громади; 

 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

 розширення мережі вуличного освітлення на території Хустської 

міської територіальної громади; 

 поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг; 

 задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів території Хустської міської 

територіальної громади   регулярним автобусним сполученням. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел; 

 поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “Реклама-Хуст”; 

 організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою на 

території Хустської міської територіальної громади  ; 

 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих 

побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ; 

 здійснення благоустрою кладовищ; 
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 проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані 

чи завдають шкоди лініям електромережі; 

 нове будівництво мереж водопроводів. 

 капітальні ремонти водопроводів; 

 поточні ремонти  водопровідних мереж; 

 капітальні ремонти тротуарів; 

 здійснення поточного ремонту доріг у всіх населених пунктах 

Хустської міської територіальної громади. 

  

Розвиток освіти 

 

Освітню галузь Хустської міської територіальної громади  представляють 31 

заклад загальної середньої освіти (м. Хуст – 10, в селах громади – 21),  29 закладів 

дошкільної освіти (11 міських ЗДО та 18 сільських ЗДО) . Всього в закладах 

освіти громади навчається 11070 учнів; освітній процес забезпечують 1298 

педагогів. 

Позашкільна освіта здійснюється Комунальним закладом позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я». Це комплексний 

багатопрофільний заклад, який  враховує стратегічні напрямки розвитку 

позашкільної освіти в Хустській ТГ та  є центром розвитку особистості дітей 

віком  від 4 до 18 років. У 2022-2023 навчальному році передбачена робота 107 

гуртків Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»,  до занять в  яких  

залучено 1715 учнів.  

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання 

і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.  

Пріоритетні напрями та завдання в сфері освіти на 2023 - 2025 роки: 

 підвищення якості освіти в громаді, її орієнтація у європейський 

освітній простір з урахуванням державної політики у сфері освіти; 

 подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти 

Хустської міської територіальної громади усіх типів з одночасним оновленням їх 

ресурсного забезпечення (придбання комп’ютерного обладнання, шкільних 

меблів, сучасного технологічного обладнання для організації харчування); 

 забезпечення доступу до дошкільної освіти дітям відповідного віку 

незалежно від місця проживання, соціального походження, матеріального 

забезпечення; 

 удосконалення управлінського і науково-методичного забезпечення 

розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації та 

компетентного підходу; 
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 пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, 

спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних 

актуальним завданням розбудови суспільства в Україні; 

 створення умов для реалізації рівного доступу до якісної освіти 

особам з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі класів 

закладів освіти з інклюзивним навчанням та активна комунікація з інклюзивно-

ресурсним центром; 

 посилення мотивації вчителя до професійного зростання, 

забезпечення умов для підвищення кваліфікації за різними формами; 

 сприяння інноваційному розвитку освітніх процесів, кадровому 

забезпеченню шкіл, налагодженню ефективної співпраці закладів освіти між 

собою; 

 підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та 

педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому; 

 удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних закладів як координаційних центрів виховної та 

організаційно-методичної роботи. 

 

Розвиток послуг у сфері культури, фізкультури і спорту 

На сучасному етапі реформування розвитку культури і мистецтва  

стратегічними цілями Хустської міської територіальної громади є: 

- збереження існуючої мережі закладів культури і мистецтв; 

- збереження та розвиток творчих колективів; 

- забезпечення населення культурними послугами; 

- задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької 

освіти; 

- забезпечення потреб вітчизняної культури і мистецтва у кваліфікованих 

кадрах. 

Мережа закладів культури Хустської територіальної грамади станом на      1 

листопада 2022 року включає в себе наступні заклади, а саме: 

- 3 мистецькі школи (м.Хуст, с.Сокирниця, с.Н.Селище) 

- Краєзнавчий музей з філіями в селах с.Данилово, с.Нанково, с.Липовець. 

- Картина галерея 

- Публічна бібліотека, 16 сільських бібліотек – філій. 

- Міський  будинок культури, 10  - сільських будинків культури, 7-сільських 

клубів. 

З метою створення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту була прийнята та затверджена за поданням управління 

культури, молоді і спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту у 
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Хустській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки, затверджена 

рішенням Хустської міської ради від 16.12.2019 року №1765 із змінами та 

перезатверджена та пролонгована на 2023-2025 роки. Метою програми є 

покращення здорового способу життя населення громади, стану розвитку сфери 

фізичної культури і спорту.  

Охорона навколишнього природного середовища 

У порівнянні з іншими населеними пунктами  стан навколишнього 

природного середовища громади можна охарактеризувати як задовільний, 

оскільки на його території відсутні підприємства важкої промисловості. 

Проблемні питання: 

 недотримання норм чинного законодавства у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, земельного та містобудівного 

законодавства. 

 низький рівень екологічної культури мешканців. 

 забруднення повітря та водойм. 

 відсутність каналізаційних мереж на окремих ділянках та очисних 

споруд на зливові стоки. 

Мета:забезпечення покращення стану навколишнього природного 

середовища, підвищення рівня свідомого ставлення мешканців до охорони 

довкілля. 

Пріоритетні завдання: 

 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства та Правил благоустрою території громади. 

 реалізація заходів, спрямованих на збереження поверхневих водних 

ресурсів, природно-заповідного фонду, охорону і раціональне використання 

зелених насаджень. 

 підвищення рівня екологічної свідомості громадян. 

 забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, знешкодження і захоронення відходів. 

 недопущення забруднення, засмічення та виснаження водойм, 

систематичне очищення та забруднення. 

 озеленення території населених пунктів, належне утримання існуючих 

парків та скверів. 

 придбання та обладнання спеціальних контейнерів для збору, 

транспортування, складування твердих побутових відходів. 

 ліквідація стихійних сміттєзвалищ, не допущення їх повторного 

утворення. 

 впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

 ліквідація наслідків буреломів; 

 ліквідація аварійних та сухостійних зелених насаджень, кронування 

дерев; 

 закупівля та висадка саджанців дерев і багаторічних квітів ; 

 утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи); 
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 будівництво, облаштування контейнерних майданчиків з 

встановленням контейнерів для роздільного складування ТПВ у житлових масивах 

міста; 

 придбання обладнання для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових відходів; 

Очікувані результати: 

 покращення екологічного природного середовища та естетичної 

привабливості території громади. 

 розширення площі озеленення території, збереження об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

 забезпечення утилізації відходів. 

 підвищення екологічної культури громадян. 

  

Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного 

обслуговування 

 

Медичне обслуговування населення Хустської МТГ надається  

працівниками 16 амбулаторій ЗПСМ (м. Хуст, с. Бороняво, с. Данилово, с. Залом, 

с. Іза, с. Копашнево, с. Кошелево, с. Крайниково, с. Липовець, с. Липча, с. 

Нанково, с. Н.Селище, с. Олександрівка, с. Рокосово, с. Сокирниця, с. Стеблівка), 

які з липня 2021 року підпорядковуються КНП «Хустський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Всього в закладах ПМД Хустської МТГ  працює 211 працівників: 38 лікарів, 

19 лаборантів , 103 медсестер загальної практики-сімейної медицини, 12  водіїв  

та 19 молодших медсестер. 

Також на території Хустської МТГ  функціонує 5 ФАПів ( с. Крива, с. 

Хустець, с Лунка, с. Кривий,  с. Вертеп). 

Будівлі та приміщення  АЗПСМ в сільських місцевостях  частково потребує 

косметичного ремонту кабінетів. 

КНП "Лікувально-Діагностичний Центр" Хустської Міської Ради потребує  

капітального ремонту частини даху та заміни більше 50% ламп денного 

освітлення. Також існує проблема зносу та старіння меблів в кабінетах. 

Будівлі, в яких розміщені ФАПи сіл с. Крива, с. Хустець, с Лунка, с. 

Кривий,  с. Вертеп відповідають санітарно-технічним вимогам до відповідних 

закладів. 

У зв’язку з повним переходом на електронну обробку медичних даних ( 

декларування пацієнтів, електронні направлення до спеціалістів вторинного та 

третинного рівнів, виписка електронних рецептів по програмі «Доступні ліки», 

видача сертифікатів про вакцинацію, формування в електронному вигляді МВТН 

(медичних висновків про тимчасову непрацездатність) з 01.10.2021р. в 

амбулаторіях сільських рад виникла нагальна потреба у додатковій електронній 

техніці, а саме ноутбуки та копіювальна техніка (принтер-сканер ) 

Послуги із стаціонарного лікування населенню Хустської МТГ  надає КНП 

«Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» розташована за адресою м. 

Хуст, вул. Івана Франка, 113.  
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В будівлі районної лікарні проводиться капітальний ремонт, так   у квітні 

2021 року  завершився ремонт з переплануванням приймального та дитячого 

відділень під відділення екстреної медичної допомоги.  Проєкт втілено у межах 

національної програми Президента «Велике будівництво». Також до кінця 2022 

року буде реалізовано проєкт капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення 

КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П."  також  в рамках програми «Велике 

будівництво» виділено 10,0 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету. 

Основні проблемні питання: захворюваність, хворобливість, інвалідність та 

смертність населення від серцево-судинних, онкологічних, гастроентерологічних, 

пульмонологічних та захворювань на туберкульоз, що негативно впливає на 

середню тривалість життя населення, необхідність покращення якості надання та 

доступності медичної допомоги мешканцям Хустської міської територіальної 

громади, потреба в покращенні матеріально-технічної бази та створенні 

сприятливих умов для проведення модернізації галузі охорони здоров’я громади 

Основні завдання на 2023 рік: формування здорового способу життя та 

розвиток сфери охорони здоров’я; формування спроможної мережі первинної і 

вторинної медицини та покращення її якості; запровадження новітніх технологій 

в діагностиці та лікуванні хворих в лікувальних закладах громади; підготовка 

фахівців різних рівнів для надання медичної допомоги; забезпечення відповідних 

закладів сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням; покращення 

якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги; зміцнення 

матеріально-технічної бази галузі; зниження рівня інфекційних захворювань, 

особливо ВІЛ/СНІД, туберкульозу шляхом посилення санітарно-освітньої роботи 

серед населення, спрямованої на підвищення особистої санітарної культури, 

посилення профілактичної роботи серед населення; покращення здоров’я 

населення, через виявлення захворювань на ранніх стадіях, зниження ризиків 

загострень, рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, 

продовження активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та 

дитячого населення, відновлення працездатності, профілактика соціально-

небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті, 

збільшення тривалості та якості їх життя та здійснення заходів з запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

  

Фінансування програми згідно заходів 

та цільових програм 

Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі економічного та 

соціального розвитку Хустської міської територіальної громади на 2023 рік, 

значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного 

економічного потенціалу. 

У 2023 році громада використовуватиме кошти місцевого бюджету та 

залучатиме інші ресурси: Державний бюджет, державну інфраструктурну 

субвенцію, державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), державні субвенції 

на соціально-економічний розвиток, обласні цільові програми, міжнародну 
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технічну допомогу, грантові кошти,  доходи від надання платних послуг 

бюджетними установами, благодійну, гуманітарну спонсорську допомогу та інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством. 

Показники економічного, соціального та культурного розвитку території 

Хустської міської ради на 2023 рік характеризують динаміку розвитку 

господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації 

запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та програм. 

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2023 році 

вказана у додатку. 

  

Результати виконання Програми 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде 

здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів 

господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових 

організацій, залучених коштів, а також коштів інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної 

діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та 

виконання планових надходжень до бюджету Хустської міської ради. 

 Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті відповідні цільові 

галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з міського бюджету 

першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до 

пріоритетів даної Програми. 

 Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними 

виконавцями за підсумками року на сесії Хустської міської ради  . 

Результатами виконання Програми будуть: 

 активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, 

міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-

економічних проектів; 

 забезпечення населених пунктів території Хустської міської 

ради  містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити 

інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій; 

 проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і 

ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого 

його використання; 

 забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-

комунального господарства; 

 сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, 

підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень; 

 поліпшення благоустрою населених пунктів; 

 активне впровадження енергозберігаючих технологій; 
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 ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток 

фізкультури і спорту; 

 збереження історико-архітектурної та культурної спадщини. 

 

 Програма соціально-економічного розвитку на 2023 рік містить завдання і 

орієнтири щодо подальшого розвитку економіки, соціальної та культурної сфери 

Хустської міської ради . 

Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого 

рівня соціально-економічного розвитку території Хустської міської ради та 

сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення. 

 Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з 

інтересів  громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного 

депутата міської територіальної громади   та за участю найбільш активних 

жителів  Хустської міської територіальної громади.  

  

  

 


