
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

9 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

29 листопада 2016 року                                                                                       

 

Про затвердження Програми 

зовнішнього освітлення міста на 2017-

2020 роки 

  

 

Відповідно статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  Гребінківська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити  Програму зовнішнього освітлення міста на 2017-2020 

роки (додається). 

                   2. Контроль за виконанням програми покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном (Бондарь І.М.) та з питань соціально-економічного розвитку, 

будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту, 

земельних відносин, екології, раціонального природокористування (Соловей 

Р.С.) .. 

 

Міський голова                    В.  Колісніченко 

     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО: 

        Рішення 9-ї сесії 7 скликання   

        від 29.11.2016 року 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Зовнішнього освітлення міста Гребінка на 2017-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П А С П О Р Т 

Програми зовнішнього освітлення міста Гребінка на 2017-2020 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми  Гребінківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

3. Розробник програми Гребінківська міська рада 

4. Співрозробники програми КП «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств»,  

Гребінківська філія ПАТ 

«Полтаваобленерго» 

5. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

6. Учасники програми  Гребінківська міська рада, 

КП «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств»,  

Гребінківська філія ПАТ 

«Полтаваобленерго» 

7. Термін реалізації програми 2017-2020  рік 

8. Перелік  бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет та інші кошти 

не заборонені законом 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього: 

1700000,0 грн. 

 

І. Проблеми та обґрунтування необхідності їх розв'язання 

програмним методом  

 

• На балансі комунального підприємства «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств» Гребінківської міської ради знаходяться 

мережі зовнішнього освітлення, в тому числі кабельні лінії - 59 км, 

468 вуличних світильників,  116 паркових світильників.   

• Аналізуючи стан зовнішнього освітлення  міста, необхідно 

зазначити, що із міського бюджету щороку виділяються певні кошти 

на обслуговування та ремонт освітлювальних мереж. Але на сьогодні 

у містечку спостерігається низький рівень, а подекуди, і повна 

відсутність освітлення на вулицях, що викликає не просто 

невдоволення жителів, а негативно впливає на криміногенну 

ситуацію та є дестабілізуючим фактором соціально-культурного 

розвитку територіальної громади. Ураховуючи нинішній стан 

зовнішнього освітлення, необхідно визнати, що він, за невеликим 

винятком, є майже критичним. Близько 90% вуличних світильників 



не відповідають вимогам сучасних нормативів. Старе обладнання не 

придатне для використання в сучасних умовах і тягне за собою низку 

негативів: окрім соціальної спрямованості є економічна складова, яка 

полягає у використанні існуючого світлового обладнання з великою 

енерговитратністю, що приводить до значних втрат матеріальних, 

енергетичних та фінансових ресурсів.  Окрім того, негативний вплив 

чинить постійне зростання ціни електроенергії. 

•      Витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення населених 

пунктів є суттєвою статтею витрат в бюджеті кожної громади. У 

питанні зниження цих витрат важливими чинниками є 

запровадження технологій енергозбереження та застосування 

сучасних методів управління.  

 

                    2. Мета та завдання Програми 

 

• Модернізація та реконструкція освітлювальних мереж  з 

впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій та 

вдосконалення  управління зовнішнім освітленням міста, забезпечення: 

поліпшення якості освітлення; зменшення обсягів споживання 

електроенергії; зменшення витрат міського бюджету на оплату енергії, 

спожитої на освітлення міста; підвищення оперативності реагування на 

аварійні ситуації; покращення екологічної ситуації;  поліпшення 

криміногенної ситуації. 

3.  

Основні шляхи та напрями виконання Програми 

Впровадження  сучасних енергозберігаючих технологій та 

вдосконалення управління зовнішнім освітленням міста, а саме:      

- заміна застарілих світильників на нові з енергозберігаючими 

лампами, заміна ламп; 

          - встановлення лічильників диференційованого обліку 

електроенергії;  

          - впровадження сучасної системи дистанційного управління 

зовнішнім освітленням міста – надасть  змогу поліпшити якість 

освітлення, зменшити витрати електроенергії та фінансові витрати 

міського бюджету. 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

 

• Проведення реконструкції та модернізації системи зовнішнього 

освітлення дозволить зменшити обсяги споживання електроенергії та 

зекономити певну частину бюджетних коштів. 



•  А головне – це те, що значне поліпшення якості освітлення вулиць 

міста сприятиме покращенню криміногенної обстановки та зумовить 

задоволеність мешканців умовами проживання.  

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
 

6. Фінансові ресурси 

Для реалізації Програми необхідно залучення грошових коштів у сумі 

1700000,00 грн., при формування бюджету міста на 2017, 2018, 2019, 2020 

роки передбачити кошти на поетапне реалізацію заходів Програми, зокрема: 

 

№ 

п/п 
Найменування  витрат Загальна 

сума 

(грн.) 

В т.ч. на 

2017 рік 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Визначення виконавців робіт, заключення 

договорів на виконання робіт. 

40000 40000 

2. Придбання сучасних світильників і 

енергозберігаючих ламп, інших необхідних 

матеріалів 

800000  

3. Придбання матеріалів для будівництва нових 

мереж 

2000000  

4. Виконання робіт. 500000  

5. Здійснення заходів із збереження зовнішнього 

освітлення 

160000  

 ВСЬОГО: 1700000  

    

  

 Міський голова      В. Колісніченко 


