
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят другої сесії 

 

25.06.2018 р.                                      Летичів                                                 № 18  

 

 

Про затвердження Програми будівництва та 

реконструкції вуличного освітлення населених 

пунктів Летичівської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2019 роки 
 

 

З метою максимального забезпечення освітлення населених пунктів в 

нічний час на належному рівні, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про  благоустрій», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму будівництва та реконструкції вуличного 

освітлення населених пунктів Летичівської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2019 роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 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 52 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 25.06.2018 р. № 18 

 

Програма 

будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених пунктів 

Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки 
 

1. Загальні положення 

Програма будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених 

пунктів Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки 

(надалі Програма) розроблена відповідно до  пункту 22 частини першої статті 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного 

кодексу України,   Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», та 

інших нормативно-правових актів у цій сфері. 

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні 

безпечного пересування людей, відсутність на багатьох вулицях населених 

пунктів об'єднаної територіальної громади  вуличного освітлення в нічний час, з 

метою зниження рівня аварійності на вулицях, запобігання та зменшення 

травматизму населення та покращення умов благоустрою в населених пунктах 

та потребою відновлення зовнішнього освітлення та реконструкції існуючих 

систем зовнішнього освітлення, а також будівництва нових мереж  розроблена  

зазначена Програма. 

Дана Програма направлена на значне зменшення бюджетних витрат на: 

 споживання електроенергії за рахунок зниження встановленої 

потужності та використання енергоефективних електроприладів;  

 обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок збільшення 

строку служби високоефективних освітлювальних приладів. 
В результаті її впровадження буде досягнуто рівень освітлення вулиць 

відповідно до санітарних норм освітлення, що позитивно впливає на дорожньо-

транспортну ситуацію та створить сприятливі умови для покращення 

криміногенної ситуації. Намічено значне поліпшення екологічної обстановки, 

оскільки буде повністю виключено з експлуатації ртутні джерела світла.  

Світлотехнічне обладнання, яке передбачено проектом, відповідає 

міжнародним вимогам, які діють в системі УкрСЕПРО.                                                          

 Використання  даного світлотехнічного обладнання забезпечить цілі та 

мету проекту по зменшенню обсягів споживання електричної енергії та 

зменшенню використання бюджетних коштів. 

Далі в Програмі вживаються наступні терміни: 

 зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, 

житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об’єктів 

за допомогою перетворення електричної енергії в світлову; 

 об’єкти зовнішнього освітлення – електричне та допоміжне 

обладнання і електромережі (у тому числі лінії електропередач, апаратура 



диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка), що забезпечують належне 

функціонування, відповідно до державних стандартів, технічних умов та норм 

вуличного, об’єктного та архітектурно-декоративного освітлення ; 

 утримання об’єктів зовнішнього освітлення  – роботи, пов’язані з 

обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об’єктів 

згідно з державними  стандартами, технічними умовами та нормами; 

 світлоточка – місце перетворення електричної енергії і світлову на 

мережах зовнішнього освітлення; є одиницею калькулювання вартості робіт з 

утримання об’єктів зовнішнього освітлення. 

 

2. Мета програми 

Основною метою Програми є максимальне  забезпечення освітлення 

населених пунктів в нічний час на належному рівні, що сприятиме покращенню 

умов проживання мешканців населених пунктів, безпечному пересуванню  

учасників  дорожнього  руху, запобіганню та зменшенню травматизму 

населення, підвищенню ефективності та надійності функціонування і сталого 

розвитку об’єктів зовнішнього освітлення на основі планування і реалізації 

заходів з будівництва, відновлення, модернізації та енергозбереження цих 

об’єктів для зменшення обсягів енергоспоживання. 

 

3. Завдання програми 

Основними завданнями програми:  

 відновлення мереж зовнішнього освітлення з великим терміном 

експлуатації та таких, що вийшли з ладу; 

 підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення; 

 будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення на територіях 

населених пунктів; 

 організація  ефективного  управління  у  сфері  виробництва  і  

надання  послуг  з  обслуговування, утримання  та  ремонту  мереж  

зовнішнього  освітлення; 

 зменшення бюджетних витрат на споживання електроенергії за 

рахунок зниження встановленої потужності по світлоточках; 

 збільшення кількості годин освітлення в нічний час; 

 освітлення вулиць відповідно до вимог санітарних норм; 

 покращення дорожньо-транспортної та криміногенної ситуації. 

 

4. Фінансове  забезпечення програми 
 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок: 

- власних надходжень до селищного бюджету; 

- залучення коштів цільових фондів;  

- коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету; 

- коштів субвенції обласного бюджету місцевому бюджету; 

- інших джерел, залучених з цією метою виконавчим комітетом 

селищної  ради, на договірних засадах – коштів підприємств, установ, 



організацій незалежно від форм власності,  а також коштів населення. 

Головний розпорядник коштів – Летичівська селищна рада в межах 

бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми. 

 

5. Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги  
 

№ 

з/п 

 
Найменування заходу 

 
Виконавці 

 
Терміни 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1 Виготовлення проектно-

кошторисної документації  

Виконавчий 
комітет 

селищної ради 

2018-2019 100,0 

2 Виготовлення технічних умов 86,0 

3 Нове будівництво лінії 

електропередач для вуличного 

освітлення с.Марківці, 

Летичівського району, 

Хмельницької області 

339,283 

4 Нове будівництво лінії 

електропередач для вуличного 

освітлення в с.Чапля, 

Летичівського району, 

Хмельницької області 

483,173 

5 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вул. Жовтневій в 
с. Ялинівка Летичівського 
району Хмельницької області 

262,694 

6 Будівництво вуличного 
освітлення від КТП 10/0,4 кВ 
№341 в с.Вербка Летичівського 
району Хмельницької області 

274,909 

7 Будівництво вуличного 
освітлення від КТП 10/0,4 кВ 
№83, 179, 290, 313 в 
с.Новокостянтинів 
Летичівського району 
Хмельницької області 

525,0 

8 Послуги з монтажу ліній 
електропередач з вуличного 
освітлення по вулицях Войтова, 
Матросова, Комсомольській, 
Коцюбинського та провулку 
Коцюбинського в смт Летичів 

114,184 

9 Підключення лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в с.Голенищеве 
Летичівського району 
Хмельницької області 

100,0 

10 Будівництво лінії 
електропередач по вулицях 
Набережна, Зарічна, Жовтнева, 
Польова в селі Кудинка, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

250,0 



11 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулицях Лісова, 
Козацька, Польова в селі 
Антонівка, Летичівського 
району, Хмельницької області 

110,0 

12 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Михунки, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

50,0 

13 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулиці 
Центральна в селі Гречинці, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

250,0 

14 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулицях 
Центральна, Пасічна, 
Новошосейна, Ярова, Польова в 
селі Іванинці, Летичівського 
району, Хмельницької області 

250,0 

15 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вул. І.Франка в 
смт Летичів Хмельницької 
області 

160,0 

16 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вул. Гончара в 
смт Летичів Хмельницької 
області 

254,0 

17 Будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вул. Горбатюка в 
смт Летичів Хмельницької 
області 

250,0 

18 Заміна ліхтарів вуличного 
освітлення на світлодіодні 
світильники 

150,0 

19 Встановлення альтернативних 
джерел освітлення (ліхтар на 
сонячних батареях) по 
населених пунктах Летичівської 
ОТГ  в кількості 20 штук 

500,0 

Всього 4509,243 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

   Виконання Програми дасть змогу: 

 забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху; 

 зменшити рівень аварійності на дорогах населених пунктів; 

 зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при надані послуг 

зовнішнього освітлення за рахунок впровадження новітніх технічних рішень 

шляхом застосування сучасних систем автоматизованого управління 



зовнішнього освітлення, установлення світильників з енергозберігаючими 

джерелами світла; 

 знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього 

освітлення; 

 покращити якість житлово-комунального обслуговування населення.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених 

пунктів Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 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  

Виконавчий комітет Летичівської селищної 

ради 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 рр. 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

4509,243 тис. грн.  

у тому числі: 2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 768,184 тис. грн. 2026,059 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 815,0 тис. грн. 900,0 тис. грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених 

пунктів Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки 
 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2018 р. 2019 р. Всього 

Селищний бюджет 768,184 2026,059 2794,243 

Державний бюджет 815,0 900,0 1715,0 

Кошти не бюджетних 

джерел 

0 0 0 

РАЗОМ 1583,184 2926,059 4509,243 



Додаток 3 
Напрямки діяльності та заходи  

Програми будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених пунктів  

Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності (пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2018 р. 2019 р. 

1 Будівництво та 

реконструкція мереж 

зовнішнього освітлення 

вулиць 

Будівництво та 

реконструкція 

вуличного 

освітлення 

населених пунктів  

Летичівської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

2018-2019 Виконавчий 

комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет, 

Державний 

бюджет 

1583,184 2926,059 Забезпечення 

безпеки 

пересування 

учасників 

дорожнього 

руху; 

зменшення 

рівня 

аварійності на 

дорогах; 

зменшити до 

мінімального 

рівня витрати і 

втрати при 

надані послуг 

зовнішнього 

освітлення; 

покращити 

якість житлово-

комунального 

обслуговування 

населення. 

 

 


