
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять п’ятої сесії 

 

 

31.08.2017 р.                                      Летичів                                                   № 12 
 

 

Про затвердження Програми 

підвищення енергоефективності на 

території Летичівської селищної 

ради на 2017-2020 роки 

 

З метою формування свідомого ставлення до необхідності підвищення 

енергоефективності, здійснення комплексних енергозберігаючих заходів в 

бюджетних установах на території Летичівської селищної ради, керуючись 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної 

ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму підвищення енергоефективності на території 

Летичівської селищної ради на 2017-2020 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури та спорту (голова комісії Варченко М.Л.), комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії 

Остаховська Л.В.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     І. Тисячний   
 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням 35 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 31.08.2017 р. № __ 

 

 

Програма підвищення енергоефективності  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

До найактуальніших проблем сучасного суспільства належить організація 

раціонального енергоспоживання з мінімальним негативним впливом на 

навколишнє середовище, раціональним використанням енергетичних ресурсів 

за розумного та достатнього задоволення технологічних і побутових потреб 

громадян у всіх видах і формах енергії. 

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення 

енергоефективності набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається 

як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави. 

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних 

організацій, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з 

іншого боку, марнотратне споживання енергії та відсутність системного 

підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин 

дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на те, що останнім часом нові об’єкти 

бюджетної сфери в експлуатацію майже не вводяться, основні резерви 

енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення енергоспоживання 

раніше побудованих будівель бюджетних установ. 

Враховуючи значну зношеність більшості будівель бюджетних установ, 

мають реалізовуватись проекти комплексної енергоефективної 

термомодернізації. Тому розроблена Програма підвищення енергоефективності 

на території Летичівської селищної ради на 2017-2020 роки, здійснюється 

пошук фінансових ресурсів для реалізації заходів Програми. 



2. Мета Програми 

Метою Програми є формування свідомого ставлення до необхідності 

підвищення енергоефективності, здійснення комплексних енергозберігаючих 

заходів в бюджетних установах на території Летичівської селищної ради. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

До енергозберігаючих належать завдання та заходи, спрямовані на 

скорочення та раціональне енергоспоживання, зокрема: 

 програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за 

допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної 

паспортизації установ; 

 здійснення енергетичного аудиту; 

 комплексні енергозберігаючі заходи (капітальний ремонт з заміною 

вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі); 

 встановлення та модернізація систем опалення будівель (в т.ч. заміна 

застарілих котлів на більш сучасні або на альтернативному паливі); 

 встановлення та модернізація систем постачання води будівель (в т.ч. 

встановлення геліосистеми для підігріву води); 

 заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, заміна 

електропроводки; 

 встановлення (заміна) пристроїв регулювання споживання води, 

електроенергії; 

 відновлення вуличного освітлення, в т.ч. з застосуванням 

енергозберігаючих технологій; 

 популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг 

енергозбереження,  підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері. 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету, інших місцевих бюджетів, Державного бюджету, позабюджетних 

коштів, коштів проектів міжнародної технічної допомоги, залучених інвестицій 



та інших передбачених законодавством джерел. 

Впродовж дії програми перелік енергоефективних заходів з відповідним 

обсягом фінансування може коригуватись відповідно до фактичної ситуації та 

реального виконання заходів програми. 

 

5. Очікувані результати 

Здійснення заходів Програми дозволить забезпечити: 

- підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та 

раціональне використання енергетичних ресурсів на території Летичівської 

селищної ради; 

- відносне скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-

енергетичних ресурсів, послуг водопостачання та водовідведення; 

- налагодження дієвого обліку та оперативного контролю за споживанням 

енергоресурсів та води; 

- забезпечення умов щодо залучення грантових, кредитних та інших, не 

заборонених законодавством, коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення умов перебування у дитячих дошкільних та навчальних 

закладах та інших бюджетних установах відповідно до положень державних 

санітарних правил і норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми підвищення енергоефективності  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Летичівський ЦПМСД, відділ освіти, 

молоді та спорту, відділ культури, 

національностей та релігій, відділ ЖКГ, 

інфраструктури та охорони 

навколишнього середовища Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники Програми  Керівники бюджетних установ 

7. Термін реалізації Програми 2017-2020 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, інші місцеві бюджети, 

Державний бюджет, позабюджетні 

кошти 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

15576,965 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Заходи Програми підвищення енергоефективності  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 

Охорона здоров’я 

1 Новокостянтинівська АЗПСМ 

(реконструкція та капітальний 

ремонт) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2017- 

2018 рр. 

950,0 

2 ФП с. Копитенці (поточний ремонт, 

заміна вікон, ремонт грубки) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2017- 

2018 рр. 

32,0 

3 ФП с. Греченці (ремонт покрівлі, 

заміна вікон) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2017 р. 49,0 

4 ФП с. М.Вербецький (ремонт грубки, 

заміна вікон) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2017 р. 42,0 

5 ФП с. Юрченки (поточний ремонт) Летичівський 

ЦПМСД 
2018 р. 27,0 

6 ФП с. Білецьке (заміна вікон та 

поточний ремонт) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2019 р. 60,0 

7 ФП с. Подільське (заміна 2 вікон) Летичівський 

ЦПМСД 
2020 р. 30,0 

8 ФП с. Вербка (заміна вікон, поточний 

ремонт) 

Летичівський 

ЦПМСД 
2020 р. 65,0 

Всього 1255,0 

Освіта та спорт 

9 Утеплення даху та заміна покриття 

даху Голенищівська ЗОШ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту  

2017- 

2018 рр. 

1100,0 

10 Утеплення даху та заміна покриття  

даху Новокостянтинівська ЗОШ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2018- 

2019 рр. 

1150,0 

11 Заміна покриття  даху Вербецька 

ЗОШ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2018- 

2019 рр. 

950,0 

12 Заміна покриття  даху 

Новокостянтинівський ДНЗ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2018- 

2019 рр. 

400,0 

13 Заміна покриття  даху Грушковецький 

ДНЗ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2018- 

2019 рр. 

500,0 

14 Зкаміна ламп розжарювання на 

електро – зберігаючі, заміна електро 

проводки в усіх ЗОШ та ДНЗ ОТГ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2018 р. 900,0 

15 Ремонт опалення в Горбасівському 

ДНЗ 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2017 р. 70,0 

16 Заміна вікон в Летичівському ЗОШ 

№3 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2017 р. 65,0 

17 Встановлення опалення в приміщенні 

спортивного залу стадіону «Колос», 

утеплення стелі, ремонт приміщення 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2017 р. 277,0 

18 Капітальний ремонт душової кімнати 

в Летичівській дитячо-юнацькій 

спортивній школі 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2017 р. 150,0 

19 Реконструкція Летичівського Відділ освіти, 2017 р. 2222,2 



№ 

з/п 

Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 

навчально-виховного комплексу №2 - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

гімназія по вул.Радянській, 1, в смт 

Летичів 

молоді та спорту 

Всього 7784,2 

Культура 

20 Голенищево СБК – заміна вікон -13 

шт., (7-великих, малих-6 шт.) заміна 

дверей -2 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 64,0 

21 Горбасів СБК – заміна вікон -3 шт., 

заміна дверей -2 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 31,0 

22 Козачки СБК – заміна дверей -3 шт., 

заміна електропроводки,  ремонт 

покрівлі, заміна ламп на 

енергозберігаючі -14шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

128,8 

23 Попівці СБК- заміна вікон- 

10шт.,заміна проводки,ремонт 

покрівлі (замінити 10 листків 

шиферу). Заміна ламп- 10 шт.  

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

66,0 

24 Снітівка СБК-  заміна вхідних дверей 

-1 шт., заміна вікон- 3 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 18,0 

25 Гречинці СБК- заміна дверей- 5 шт., 

ремонт покрівлі, утеплення фасаду. 

Заміна проводки в бібліотеці. Заміна 

ламп на енергозберігаючі-10 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2020 рр. 

45,6 

26 Грушківці СК – заміна вікон -3 шт., 

двері-1 шт ,заміна електропроводки, 

ремонт покрівлі, заміна ламп -10 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 37,6 

27 Івоненці СК- заміна вікон - 11 шт., 

двері-1 шт., утеплення фасаду,  

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

58,0 

28 Копитинці СК- заміна вікон - 10 шт., 

заміна ламп-10 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 30,6 

29 Кудинка СК- заміна підвіконників 

пластикових – 2 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 2,0 

30 Майдан-ГоленищівськийСК - заміна 

вікон -8 шт, заміна дверей -2 шт. 

заміна покрівлі. Заміна проводки, 

заміна ламп -6 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2020 рр. 

192,4 

31 Майдан-Вербецький СК- заміна 

вікон- 8 шт., заміна дверей – 4 шт. 

заміна ламп-10 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 44,6 

32 Марківці СК- заміна вікон -3 шт., 

ремонт покрівлі, заміна ламп- 5 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 37,3 

33 Чапля СК - заміна вікон- 6шт., заміна 

дверей -7 шт., ремонт покрівлі  

Відділ культури, 

національностей 
2018-  

2019 рр. 

73,0 



№ 

з/п 

Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 
та релігій 

34 Ялинівка СБК - заміна вікон - 3шт., 

заміна вхідних дверей - 1шт., заміна 

проводки.  

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 28,0 

35 Лісо-Березівка СК- заміна вікон - 7шт. Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 21,0 

36 Антонівка СК  - заміна вікон- 8 шт., 

заміна дверей – 5 шт., заміна ламп – 4 

шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 49,3 

37 Бохни СК- заміна дверей – 3 

шт.,заміна вікон – 6 шт.,  заміна 

проводки, ремонт покрівлі, заміна 

ламп-5 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2020 рр. 

68,3 

38 Вербка СК- заміна дверей -1 шт.  Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 6,0 

39 Прилужне СК- заміна вікон - 13 шт., 

заміна дверей - 2шт., ремонт покрівлі, 

заміна проводки 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

64,0 

40 Рудня СК- заміна дверей – 3 шт., 

заміна проводки  

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 20,0 

41 Суслівці СК - ремонт покрівлі 

(перекрити), заміна проводки, заміна 

ламп на енергозберігаючі - 8шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2020 рр. 

160,5 

42 Терлівка СК - заміна дверей - 1шт., 

заміна вікон - 1шт., заміна проводки, 

Заміна ламп – 20 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 23,2 

43 Юрченки СК- заміна ламп на 

енергозберігаючі -5 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 0,4 

44 Сахни СБК - заміна вхідних дверей-

1шт.,заміна вікон-10 шт. , частковий 

ремонт даху. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

41,0 

45 Білецьке СК- заміна вікон- 8 шт., 

заміна дверей -3шт., заміна проводки, 

перекриття даху, заміна ламп- 10 шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2020 рр. 

161,0 

46 Летичівський БК- заміна дверей-17 

шт. 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 85,0 

47 Енергозберігаючі заходи з заміною 10 

вікон та 2 дверей, заміна 18 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі, 

заміна електропроводки  - 

Летичівська публічна бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

51,080 

48 Енергозберігаючі заходи з заміною 2 

дверей, заміна 4 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Бохнянська 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

10,240 

49 Енергозберігаючі заходи з заміною 7 Відділ культури, 2018- 17,900 



№ 

з/п 

Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 

вікон та 3 дверей, заміна 5 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі -

Вербецька сільська бібліотека 

національностей 

та релігій 
2019 рр. 

50 Енергозберігаючі заходи з заміною 

1вікона та 2 дверей, заміна 2 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі - 

Голенищівська сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

14,120 

51 Енергозберігаючі заходи з заміною 2 

дверей, заміна 7 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Горбасівська 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 10,560 

52 Енергозберігаючі заходи з заміною 2 

дверей, заміна 4 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Гречинецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 10,360 

53 Енергозберігаючі заходи з заміною 2 

дверей, заміна 4 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Грушковецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

10,240 

54 Енергозберігаючі заходи з заміною 1 

дверей, заміна 3 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі -  Козачківська 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 5,180 

55 Енергозберігаючі заходи з заміною  1 

дверей, заміна 2 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі -  Майдан-

Вербецька сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 5,180 

56 Енергозберігаючі заходи з заміною 4 

вікон та 2 дверей, заміна 2 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі - 

Майдан-Голенищівська сільська 

бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

24,120 

57 Енергозберігаючі заходи з заміною 1 

дверей, заміна 3 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Попівецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 5,180 

58 Енергозберігаючі заходи з заміною 1 

дверей, заміна 3 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Руднянська 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 5,180 

59 Енергозберігаючі заходи з заміною 5 

вікон та 3 дверей, заміна 3 ламп 

розжарювання на енергозберігаючі -  

Сахнянська сільська бібліотека  

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018- 

2019 рр. 

35,180 

60 Енергозберігаючі заходи з заміною  1 

дверей, заміна 2 ламп розжарювання 

на енергозберігаючі - Сусловецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 5,120 

61 Енергозберігаючі заходи з заміною 2 

вікон та 1 дверей, заміна  

Відділ культури, 

національностей 
2018- 

2019 рр. 

14,180 



№ 

з/п 

Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 

виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування,  

тис. грн. 

3 ламп розжарювання на 

енергозберігаючі - Ялинівська 

сільська бібліотека 

та релігій 

62 Заміна 2 ламп розжарювання на 

енергозберігаючі – Копитинецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 0,180 

63 Заміна 3 ламп розжарювання на 

енергозберігаючі, Кудинецька 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 0,270 

64 Заміна 4 ламп розжарювання на 

енергозберігаючі, Чаплянська 

сільська бібліотека 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій 

2018 р. 0,240 

Всього 1781,11 

Житлово-комунальне господарство 

65 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення по вул. 

Центральній (Радянській) в с. 

Ялинівка Летичівського району 

Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища  

2017 р. 68,015  

66 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення в с. Горбасів 

Летичівського району Хмельницької 

області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017 р. 586,129 

67 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення по вул. 

Жовтневій в с. Ялинівка 

Летичівського району Хмельницької 

області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017 р. 259,7 

68 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення  села Чапля 

Летичівського району Хмельницької 

області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017 р. 439,697  

69 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення села Марківці 

Летичівського району Хмельницької 

області 

 

 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2018 р. 349,5  

70 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення від КТП 10/0,4 

кВ в с. Вербка Летичівського району 

Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2018 р. 269,909  

71 Будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення від КТП 10/0,4 

кВ № 83, 179, 290, 313 в с. 

Новокостянтинів Летичівського 

району Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2018 р. 520,0  
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Назва заходу та місце 

впровадження 

Відповідальний 
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Орієнтовний 
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фінансування,  

тис. грн. 

72 Будівництво мережі зовнішнього 

освітлення вулиць від ТП-32 по вул. 

Центральній, Садовій, Набережній та 

ТП-33 по вул. Центральній, Польовій 

в с. Рудня Летичівського району 

Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017 р. 250,965  

73 Будівництво мережі зовнішнього 

освітлення від ТП-68, 363, 365 по вул. 

Гагаріна від буд. № 3 до буд. № 101 в 

с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2018 р. 253,281  

74 Будівництво мережі зовнішнього 

освітлення вулиць від ТП-106 по вул. 

Набережна від буд. № 12 до буд. № 

20, вул. горбатюка, вул. Польова та 

від ТП-107 по вул. Набережна в с. 

Копитинці Летичівського району 

Хмельницької області 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2018 р. 284,459  

75 Встановлення 70 ліхтарів вуличного 

освітлення на сонячних батареях по 

селах: Лозни, Сахни, Буцни, 

Прилужне, Івоненці, Михунки, 

Варенка, Анютине, Малаківщина, 

Російська-Буда, Ново-Миколаївка, 

Лісо-Березівка, Розсохувата, Свічна  

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017- 

2018 рр. 

1400,0  

76 Заміна енергозберігаючих ламп по 

мірі їх виходу з ладу в населених 

пунктах Летичівської ОТГ 

Відділ ЖКГ, 

інфраструктури 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

2017- 

2020 рр. 

75,0  

Всього 4756,655 

Всього по програмі 15576,965 

 


