
Проєкт вноситься 

селищним головою 

 

Схвалено рішенням виконавчого комітету  

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області від____________ №_____ 

 

____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
                                                                                

Р І Ш Е Н Н Я 

від ___ ___________ 2022 року                                                                      № __ 

 

смт Олександрівка 

 
 

Про затвердження «Програми   

вуличного  освітлення  населених   

пунктів Олександрівської селищної 

територіальної громади  на 2023–2025 роки» 
 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України                     

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини 2 статті 10, 

частини 1 статті 22 та статті 29 Закону України «Про благоустрій                

населених пунктів» 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

  

 1. Затвердити «Програму вуличного освітлення населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2023–2025 роки» 

(додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного 

розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                   Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 
 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           рішення Олександрівської 

селищної ради 

                                                                           від «___»________2022 року №__ 

 

 

 

 

Схвалено рішенням виконавчого 

комітету Олександрівської селищної 

ради від «__»________2022 року №___ 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
вуличного освітлення населених пунктів 

Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт Олександрівка 

2022 рік 



Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської 

селищної ради  

від___ _______2022 року №_____ 
 

 

ПРОГРАМА  
вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської 

 селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки 
 

1. Паспорт Програми  

 

___________________ 
 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

2. Дата, номер і назва 

законодавчих документів щодо 

формування Програми 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів», пункт 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області 

5. Учасники Програми Олександрівська селищна рада Кропивницького 

району Кіровоградської області; 

організації та установи комунальної власності 

Олександрівської селищної ради 

6. Термін реалізації Програми 2023 - 2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Олександрівської селищної ТГ 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

2160000,00 грн. 

2023р. – 650000,0 грн., 

2024р. – 700000,0 грн., 

2025р. – 810000,0 грн. 

9. Основні джерела фінансування Бюджет Олександрівської селищної ТГ, інші 

джерела не заборонені законодавством 



1.1. Загальні положення 
Програма  вуличного  освітлення населених пунктів   Олександрівської 

селищної територіальної громади на 2023–2025 роки (далі – Програма) 

розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

а також підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Основними завданнями Програми 

є: підвищення ефективності та надійності функціонування мереж  вуличного 

освітлення на території Олександрівської селищної територіальної громади, 

забезпечення утримання,  належного функціонування та збереження 

освітлювальних приладів,  впровадження  енергозберігаючих технологій               

та обладнання, будівництво нових мереж. 

  
2. Визначення проблеми, на розв’язання  якої спрямована Програма 

Програма розроблена з метою: 

відновлення, реконструкції та будівництва мереж вуличного 

електричного освітлення; 

приведення електромереж вуличного освітлення до норм і стандартів 

діючого законодавства; 

оснащення об'єктів   вуличного  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. 

У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових 

приладів, джерел світла, що приводить до значних втрат електричної енергії. 

Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників.  

 

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; 

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

та організацій, розташованих на відповідній території, а також бюджетних 



коштів,  грантів,  з метою будівництва,  реконструкції,  ремонту                             

та утримання об'єктів зовнішнього освітлення; 

Для виконання зазначених напрямів селищна рада та її виконавчий 

комітет забезпечують  управління  об’єктами зовнішнього освітлення,  що 

перебувають у комунальній власності  громади, їх належне утримання                   

та ефективну експлуатацію. 

Балансоутримувач  об’єктів   вуличного  освітлення   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,  у тому  числі: 

1. Виготовлення  проектно-кошторисної  документації. 

2.  Будівництво  та  реконструкція   мереж зовнішнього освітлення. 

3.  Встановлення сучасних приладів обліку електроенергії. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок 

бюджету Олександрівської територіальної громади (в межах кошторисних 

призначень), інших джерел фінансування. 

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 

при формуванні місцевого бюджету, а також можуть змінюватися, виходячи 

з можливостей його дохідної частини, та інших джерел фінансування. 

Термін реалізації Програми 2023-2025 роки. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими 

напрямами: 

придбання сучасних світильників; 

придбання енергозберігаючих ламп; 

придбання необхідних матеріалів та обладнання; 

оплата затрат на монтаж обладнання; 

оплата витрат на видачу технічних умов приєднання електрообладнання 

до електричних мереж та виготовлення проектно-кошторисної документації 

здійснюється за кошти селищного бюджету; 

оплата витрат на влаштування та заміну опор; 

оплата витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення, заміну ділянок повітряних та кабельних ліній 

електромереж; 

придбання сучасних приладів обліку електроенергії, диференційованих за 

годинами доби; 

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт електромереж; 

оплата електроенергії за використання вуличного освітлення населених 

пунктів селищної ради. 



Загальна сума для фінансування Програми на 2023-2025 роки 

становить 2160000 грн. 
         

                                             Перелік робіт та заходів в межах програми 
№ Назва робіт, заходів Об’єм 

фінансування, грн. 

Джерело 

фінансування 

1. Оплата обслуговування 

існуючих мереж  вуличного 

освітлення  в населених 

пунктах Олександрівської 

селищної територіальної 

громади 

250000,00 Бюджет 

Олександрівської 

селищної ТГ 

2. Встановлення вуличного 

освітлення від лічильників 

громадян (за попереднім 

погодженням з ними) 

100000,00 Бюджет 

Олександрівської 

селищної ТГ 

3. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція мереж 

вуличного освітлення по вул. 

Незалежності України, смт 

Олександрівка, 

Кропивницького району 

Кіровоградської області 

150000,00 Бюджет 

Олександрівської 

селищної ТГ 

4 Придбання ламп та LED 

світильників для вуличного 

освітлення  

60000,00 Бюджет 

Олександрівської 

селищної ТГ 

  

5. Оплата за вуличне освітлення по території 
Олександрівської селищної ради 

№ Назва робіт, заходів Об’єм 

фінансування, грн. 

Джерело 

фінансування 

1. Оплата електроенергії в 

населених пунктах 

Олександрівської  селищної 

територіальної громади 

1600000,00 Бюджет 

Олександрівської 

селищної ТГ 

 

6. 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               

на території Олександрівської селищної територіальної громади; 

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 області; 

скоротити витрати енергії, підвищити енергоефективність освітлення 

вулично-дорожньої мережі.      
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

постійна комісія Олександрівської селищної ради з питань                       

соціально-економічного розвитку території, благоустрою,                         

житлово-комунального господарства та відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 
 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


