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1. Паспорт
Районної програми освітлення населених пунктів Кролевецького району
на 2012-2015 роки (далі – Програма)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Ініціатор розроблення Відділ містобудування, архітектури та житловопрограми
комунального
господарства
Кролевецької
районної державної адміністрації
Дата, номер і назва Розпорядження голови Кролевецької районної
розпорядчого
державної адміністрації від 30.01.2012 № 48 „Про
документа
органу схвалення
проекту
Районної
програми
виконавчої влади про „Освітлення населених пунктів Кролевецького
схвалення програми
району на 2012-2015 роки”
Розробник програми
Відділ містобудування, архітектури та житловокомунального
господарства
Кролевецької
районної державної адміністрації
Відповідальний
Відділ містобудування, архітектури та житлововиконавець програми
комунального
господарства
Кролевецької
районної державної адміністрації
Учасники програми
Управління
економіки
РДА,
відділ
містобудування,
архітектури
та
житловокомунального господарства РДА, виконкоми
міської та сільських рад
Термін
реалізації
2012-2015 роки
програми
Перелік бюджетів, що
беруть
участь
у Обласний та місцеві бюджети
виконанні програми

Загальний
обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних
для 2329,6 тис. гривень
реалізації
програми,
усього
у тому числі:
8.1. коштів
обласного
194,5 тис. гривень
бюджету
8.2. коштів
місцевих
2070,4 тис. гривень
бюджетів
8.3. кошти інших джерел
64,7 тис. гривень
8.
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2. Загальні положення
Програма розроблена на підставі Законів України „Про благоустрій
населених пунктів”, „Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві”, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 20.10.04. № 761-р. „Про заходи щодо
поліпшення освітлення населених пунктів”.
Основні положення програми направлені на відновлення, реконструкцію
та побудову установок зовнішнього електричного освітлення вулиць, доріг,
площ, пішохідних переходів, територій: дитячих дошкільних закладів,
загальноосвітніх шкіл, лікувальних установ, шкіл-інтернатів для забезпечення
нормованої величини кількісних і якісних показників освітлення населених
пунктів, належного функціонування вуличного, об’єктного та архітектурнодекоративного освітлення.
3. Сучасний стан зовнішнього освітлення населених пунктів
Кролевецького району та визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована програма.
Станом на 1 січня 2012 року в Кролевецькому районі налічується 1 місто
та 21 сільська рада (74 сільські населені пункти).
Зовнішнє освітлення функціонує у відповідності з вимогами технічних
умов енергопостачальної організації. За роздрібним тарифом укладено договір
з сільськими радами та організацією по утриманню вуличного освітлення
міста МКП «Ремдільниця». Сучасний стан діючих 336 трансформаторних
підстанцій дозволяє забезпечити стабільне використання електричної енергії
для зовнішнього освітлення населених пунктів району. Загальна протяжність
електромереж зовнішнього освітлення в районі становить 129,0 км, кількість
робочих світлоточок близько 1600 одиниць, в тому числі в сільській місцевості
580.
Сучасний стан об’єктів зовнішнього освітлення не відповідає вимогам
часу та потребам мешканців населених пунктів району, де не освітлюються
вулиці населених пунктів, що пов’язано з недостатнім фінансуванням на
утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення.
4. Визначення мети програми
Основною метою Програми є поліпшення благоустрою населених
пунктів, приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм та
стандартів, забезпечення якісних показників освітлювальних установок та
раціональне використання електроенергії.

5

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування
На розв’язання проблеми недостатнього зовнішнього освітлення
населених пунктів району визначені основні шляхи і засоби виконання
програми, що дасть змогу:
- скоротити обсяги витрат електроенергії за рахунок впровадження
енергозберігаючих технічних рішень шляхом застосування сучасних
систем автоматизованого управління зовнішнім освітленням, заміни
електроламп та світильників на більш економічні та енергоефективні;
- забезпечити скорочення витрат коштів місцевих бюджетів на оплату
електричної енергії, використаної на зовнішнє освітлення населених
пунктів, та застосування тарифів, затверджених Національною
комісією регулювання енергетики в Україні;
- створити зручність та безпеку переміщення населення і транспорту по
території населеного пункту та у місцях проведення масових заходів;
- створити умови для продовження терміну надання населенню послуг
установами органів виконавчої влади, лікувальними закладами,
закладами культури і спорту, підприємствами торгівлі і побутового
обслуговування та пасажирськими перевізниками.
6. Строки та етапи виконання програми
Досягнення основних завдань програми планується в один етап протягом
2012-2015 років. Фінансове забезпечення на виконання заходів програми по
роках наведено в додатках 1 та 4.
7. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Мета Програми досягається шляхом реалізації таких основних завдань:
- забезпечення в нічний час безперервних, безпечних, економічних та
зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і
дорогами населених пунктів району;
- створення ефективної системи обліку та регулювання споживання
електричної енергії для освітлення населених пунктів району;
- упровадження системи економічних установок для раціонального
використання електроенергії та зменшення витрат коштів на
споживання електроенергії;
- забезпечення безпечного утримання об'єктів зовнішнього освітлення
згідно з технічними умовами та нормами.
Результативні показники виконання Програми:
- покращення освітлення територій населених пунктів на 30 %.
- скорочення до 50% витрат електроенергії за рахунок впровадження
новітніх технічних рішень шляхом застосування сучасних систем
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автоматизованого управління зовнішнього освітлення, установлення
світильників з енергозберігаючими джерелами світла;
- забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього освітлення
згідно з технічними умовами та нормами;
- підвищення енергоефективності освітлення вулично-шляхової мережі
населених пунктів району.
Виконання зазначених завдань та покращення стану зовнішнього
освітлення населених пунктів здійснюється за рахунок реалізації заходів, що
наведенні в додатку 3.
8. Фінансове забезпечення програми.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок:
- власних надходжень до бюджетів міської та сільських рад відповідно
до місцевих програм благоустрою населених пунктів;
- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг
комунальної власності (за наявності цих витрат у кошторисній
документації на ремонт комунальних вулиць і доріг);
- коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
виконання заходів цієї Програми;
- інших джерел, залучених з цією метою виконавчими органами міської
та сільських рад, на договірних умовах – коштів підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, розташованих або
зареєстрованих на відповідній території, а також коштів населення.
9. Напрями діяльності та заходи програми
Основні напрями та заходи програми наведено в додатку 2.
10. Координація та контроль за ходом виконанням програми.
Відповідно до вимог чинного законодавства Програма передбачає такий
механізм реалізації заходів:
- об’єднання на договірних умовах коштів підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території, а також
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання на пайових умовах об’єктів соціальної інфраструктури,
шляхів місцевого значення (п. 6 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні») та утворення цільового фонду (ст.
68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);
- забезпечення виконавчими органами міської та сільських рад
виконання заходів з відновлення зовнішнього освітлення населених
пунктів, безпечної їх експлуатації та підготовки необхідних кадрів.
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Міська та сільські ради щокварталу звітують про хід виконання Програми
та надають до районної державної адміністрації пропозиції стосовно уточнення
переліку заходів, обсягів і джерел фінансування Програми до 15 липня
поточного року та 10 січня року, що настає за звітним.
Районна державна адміністрація звітує перед районною радою про хід
виконання Програми в січні наступного за звітним року.

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми
тис. гривень
Обсяг коштів, що пропонується
залучити на виконання
Програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі
обласний бюджет
місцеві бюджети (міські,
сільські)
кошти інших джерел

Роки виконання

Усього витрат
на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

809,2

586,9

502,8

430,7

2329,6

101,0

50,2

30,1

13,2

194,5

693,7

520,7

455,9

400,1

2070,4

14,5

16,0

16,8

17,4

64,7

Додаток 2
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми

1
1

Перелік заходів Програми

3
Проведення інвентаризації
мереж та технологічного
обладнання об’єктів
зовнішнього освітлення

Строк
виконання
заходу
4
2012

Вирішення питання
2012
балансової належності
електромереж, опор,
світильників та передача
безгосподарних об’єктів у
комунальну власність
територіальних громад
Отримання технічних умов 2012–2015
на підключення вуличного
освітлення населеного
пункту до
електропостачання та
виготовлення проектнокошторисної документації
Призначення відповідальних 2012
осіб за стан зовнішнього
освітлення населеного
пункту відповідної
територіальної громади

Виконавці

5
Сільські ради
(за
узгодженням)

Орієнтовні обсяги фінансових
ресурсів, тис. грн.
у тому числі:
Усього
2012 2013 2014 2015

Джерела
фінансуван
ня

№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Організація
ефективного
управління
об’єктами
зовнішнього
освітлення

6

7

8

9

10

11

ОБ
МБ
інші

Сільські ради
(за
узгодженням)
-

філія
ОБ
«Кролевецький
РЕМ» ВАТ
Сумиобленерго МБ
інші
Сільські ради
(за
узгодженням)

-

-

-

-

-

-

-

-

Очікуваний
результат
12
Встановлення
фактичного стану і
наявності об’єктів
зовнішнього
освітлення
Забезпечення
належної
експлуатації
об’єктів
зовнішнього
освітлення
Забезпечення
безпечного
утримання об’єктів
зовнішнього
освітлення згідно з
технічними умовами
та нормами
Забезпечення
контролю за
збереженням
об’єктів
зовнішнього
освітлення

2 Забезпечення
освітлення
вуличношляхової
мережі
населених
пунктів
відповідно до
норм та
стандартів

Укладання договорів на
експлуатаційне
обслуговування мереж
вуличного освітлення та
постачання електроенергії
для потреб зовнішнього
освітлення за договірними
тарифами

2012-2015

Придбання приладів та
установлення обладнання
для облаштування
зовнішнього освітлення
згідно з проектними
рішеннями

2012-2015

Забезпечення освітлення
2012-2015
вулично-шляхової мережі та
прилеглої території
підприємств різних форм
власності

Усього, у тому числі:
обласний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела

Сільські ради
(за
узгодженням)

Виконавчі
комітети
міської та
сільських рад

-

-

-

-

-

ОБ

194,5

101,0 50,2

30,1

13,2

МБ

778,0

403,9 200,9 120,2 53,0

інші
Виконавчі
комітети
міських рад,
районні
державні
адміністрації

ОБ
МБ
інші

Створення
ефективної системи
обліку та
регулювання
споживання
електроенергії,
забезпечення
безпечного
утримання об’єктів
зовнішнього
освітлення згідно з
технічними умовами
та нормами
Підвищення
ефективності
освітлення вуличношляхової мережі
населених пунктів

Підвищення
ефективності
освітлення
1292,4 289,8 319,8 335,7 347,1 територій установ та
організацій
64,7
14,5 16,0 16,8 17,4
2329,6 809,2 586,9
194,5
101,0 50,2
2070,4 693,7 520,7
64,7
14,5 16,0

502,8
30,1
455,9
16,8

430,7
13,2
400,1
17,4

