
Додаток 
до рішенням сорок 
другої сесії сільської 
ради від 18.11.2019 року
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської сільської ради

на 2020-2022 роки

1
.

Ініціатор  розроблення
програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

2
. Підстава для розроблення

Закон  України  «Про  благоустрій
населених пунктів», а також керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні».

3
. Розробник програми Спеціаліст відділу ЖКГ
4
.

Відповідальні  виконавці
програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

5
. Учасники програми

Миколаївська  сільська  рада  Сумського
району

6
. Термін реалізації програми 2020 -2022 роки

7
. Джерела фінансування

– сільський бюджет,
– державний бюджет,

– інші  джерела  фінансування,  не  заборонені
законодавством України.

8
.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього (тис. 
грн.)

2020 рік – 460.00 тис.грн.
2021 рік – 460.00 тис.грн.
2022 рік – 460.00 тис.грн.
Усього – 1 380.00 тис.грн.

у тому числі:
коштів сільського бюджету 1 380.00 тис.грн.
коштів державного 
бюджету

-



Програма вуличного освітлення населених пунктів 
Миколаївської сільської ради

1. Ініціатор розроблення Програми – Миколаївська сільська рада.

2. Розробник Програми – Миколаївська сільська рада.

3. Термін реалізації Програми – 2020 – 2022 роки.

4. Етапи фінансування Програми –щорічно.

5. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дастьзмогу:

– забезпечити  реалізацію  державної  політики  щодо  регіонального  розвитку,

передусім у сфері благоустрою населених пунктів громади;

– забезпечити  підвищення  рівня  безпеки  систем  життєзабезпечення  сільських

населених пунктів;

– поліпшити якість житлово-комунального обслуговування сільського населення;

– знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

– створити умови для безпечного руху автотранспорту та пішоходів;

– створити ефективну систему обліку та  регулювання споживання електричної

енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів громади;

– скоротити  витрати енергії, підвищити енергоефективність освітлення вулично-

дорожньої мережі.

6. Термін проведення звітності: щорічно.

1. Загальні положення

Программа  впровадження  мережі  вуличного  освітлення  на  території

населених пунктів Миколаївської сільської  ради на 2020 – 2022 роки (далі –

Программа) розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій населених

пунктів»,  а  також  керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні».  Основними завданнями Програми є:  підвищення

ефективності  та  надійності  функціонування  мереж  зовнішнього  освітлення

сільських  населених  пунктів,  забезпечення  утримання,  належного

функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів

благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання.



2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

Програма розроблена з метою:

– відновлення,  реконструкції  та  будівництво  мереж  зовнішнього  електричного

освітлення;

– приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів діючого

законодавства;

– оснащення  об'єктів  зовнішнього  освітлення  обладнанням  з  використанням

енерго - та ресурсозберігаючих технологій;

– покращення стану благоустрою населених пунктів;

– покращення  криміногенної  та  аварійної  ситуації  в  нічний  час,  комфорту

проживання населення;

– зменшення травматизму сільського населення в умовах незадовільного стану

доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;

– зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

Сучасний  стан  об’єктів  зовнішнього  освітлення  не  відповідає  вимогам

часу.  Більшість  вулиць  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради

залишається  неосвітленими.  Разом  із  тим,  назріла  нагальна  потреба  у

встановленні сучасних світильників зі світлодіодними джерелами світла.

3. Основні напрями та заходи Програми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є:

– першочергове освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів, аварійно

небезпечних  ділянок  доріг,  пішохідних  переходів,  доріг  із  насиченим

автомобільним  рухом  та  території  об'єктів  установ  і  організацій,  які

забезпечують життєдіяльність  населення  с.Постольне,  с.Миколаївка,  с.Кровне,

с.Северинівка, с.Софіївка, с.Руднівка.

– об'єднання  на  договірних  умовах  коштів  підприємств,  громади,  установ  та

організацій, розташованих на відповідній території, а також бюджетних коштів з

метою  будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання об'єктів зовнішнього

освітлення;



Для  виконання  зазначених  напрямів  Миколаївська  сільська  рада  та  її

виконавчий комітет забезпечують управління об’єктами зовнішнього освітлення,

їх належне утримання та ефективну експлуатацію. Миколаївська сільська рада

здійснює  відбір  виконавця  на  роботи  з  їх  утримання  або  виконує  функції

виконавця самостійно, а також сприяє залученню додаткових коштів.

Протягом  передбаченого  періоду  реалізації  Програми  для  забезпечення

досягнення  її  мети  та  основних  завдань  передбачається  проведення

комплексних робіт з облаштування мереж зовнішнього освітлення, в тому числі:

1. Встановлення світлоточок:

– встановлення ламп з покращеними показниками світловіддачі;

– використання нового виду  або типу світильників  для покращення світлового

потоку.

2. Монтаж обладнання зовнішнього освітлення:

– при  необхідності  заміна  певних  ділянок  повітряних  та  кабельних  ліній

електромережі.

3. Заміна та встановлення обладнання:

– заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури;

– встановлення сучасних приладів обліку електроенергії та дотримання режимів

споживання електричної енергії.

4. Фінансове забезпечення Програми

Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок місцевого

бюджету, інших джерел фінансування.

Бюджетні  призначення  для  реалізації  заходів  Програми  передбачаються

щорічно  при  формуванні  місцевого  бюджету, виходячи  з  можливостей  його

дохідної частини, та інших джерел фінансування.

Термін реалізації Програми з 2020 по 2022 роки.

Фінансове  забезпечення  виконання  Програми  здійснюється  за  такими

напрямами:

– видачу технічних умов приєднання електрообладнання до електричних мереж,

виготовлення проектно-кошторисної документації



– придбання необхідних матеріалів таобладнання;

– оплата затрат на монтаж обладнання;

– придбання сучасних світильників;

– придбання енергозберігаючихламп;

– оплата поточного ремонту обладнання зовнішнього освітлення;

– оплата  витрат  на  видачу  технічних  умов  приєднання  електрообладнання  до

електричних  мереж  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації

здійснюється за кошти сільської ради;

– придбання сучасних приладів обліку електроенергії

Напрям фінансування Сума фінансування

2020 2021 2022
Видача  технічних  умов  приєднання
електрообладнання до електричних
мереж  та  виготовлення  проектно-
кошторисної документації

60 000,00 60

000,00

60 000,00

придбання необхідних матеріалів та
обладнання

300 000,00 300

000,00

300 000,00

оплата  затрат  на  монтаж
обладнання та лабораторні виміри

50 000,00 50

000,00

50 000,00

оплата  поточного  ремонту
обладнання зовнішнього освітлення

50 000,00 50

000,00

50 000,00

Загальна сума – 1 380 000.00 грн. 460 000,00 460 000,

00

460 000,00

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити реалізацію державної політики  щодо  розвитку, передусім у сфері

благоустрою населених пунктів;

– забезпечити  підвищення  рівня  безпеки  систем  життєзабезпечення  сільських

населених пунктів;

– поліпшити якість житлово-комунального обслуговування сільського населення;

– знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;



– створити умови для безпечного руху автотранспорту та пішоходів;

– створити ефективну систему обліку та  регулювання споживання електричної

енергії, раціональне її використання для освітлення населених пунктів;

– скоротити  витрати енергії, підвищити енергоефективність освітлення вулично-

дорожньої мережі.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на

постійну комісію сільської ради з питань житлово-комунального господарства,

благоустрою та комунальної власності.

Секретар сільської ради В.НЕПИЙВОДА
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