
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                           с.Судилків                                № 17 

 

Про затвердження програми освітлення 

населених пунктів Судилківської сільської 

ради на 2021 – 2024роки. 

 

Керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши 

інформацію сільського голови Тетяни Котик, щодо аналізу стану мереж вуличного 

освітлення населених пунктів сільської ради та необхідність проведення ремонту 

вуличного освітлення, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання Програми освітлення населених пунктів 

Судилківської сільської ради на 2017 – 2020 роки взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Програму освітлення населених пунктів Судилківської сільської ради 

на 2021 – 2024 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина Тихонюк). 

 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 17 

 

 

Інформація 

про  виконання Програми освітлення населених пунктів Судилківської сільської 

ради на 2017 – 2020роки 

 

Рішенням 1 сесії сільської ради від 04.01.2017 року №22 затверджена Програма 

освітлення населених пунктів Судилківської сільської ради на 2017 – 2020роки 

З метою покращення благоустрою населених пунктів сільської ради, покращення 

безпеки руху на дорогах, зменшення кількості правопорушень і створення кращих умов 

для жителів населених пунктів у 2017-2020 роках було відновлено освітлення на 

центральній вулиці села Судилків. Проведено освітлення на центральних вулицях сіл 

Лозичне,Білокриниччя, Жолудки, Поляни, Хролин, Велика Медведівка, Траулин, 

Городище, Серединці, Пашуки, Красносілка, Новичі. 

На виконання даної програми було використано кошти в сумі 1011,5 тис.грн на 

оплату за електроенергію.  

 

 

 

Головний бухгалтер                                                          Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 17 

 

ПРОГРАМА 

освітлення населених пунктів Судилківської сільської ради на 2021 – 2024роки. 

 

Паспорт  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, 

Шепетівський район електромереж 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

усього,тис.грн. 

2300,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету (тис.грн.) 2300,0 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені 

чинним законодавством. 

 

Загальне положення 
Аналіз стану мереж вуличного освітлення, освітлення центральних частин 

населених пунктів, територій біля об'єктів соціально-культурного призначення та інших 

показує, що в Судилківської сільській раді протягом 2017-2020 років проводилась робота 

по відновленню мереж вуличного освітлення, встановленню багатотарифних лічильників 

та енергозберігаючих ламп. 

Відновлено освітлення на центральній вулиці села Судилків. Проведено освітлення 

на центральних вулицях сіл Лозичне,Білокриниччя, Жолудки, Поляни, Хролин, Велика 

Медведівка, Траулин, Городище, Серединці, Пашуки, Красносілка, Новичі.  Проте в 

інших населених пунктах освітлення немає. В темну пору доби скоюється найбільше 

правопорушень. Жителям наших населених пунктів важко в такий час добиратись як на 

роботу, так і по інших справах. Тому освітивши вулицю і прилеглі території можна буде 

значно покращити ситуацію по даних питаннях. 

Мета Програми 
Метою програми є покращення благоустрою населених пунктів сільської ради, 

покращення безпеки руху на дорогах, зменшення кількості правопорушень і створення 

кращих умов для жителів населених пунктів. 

Шляхи і способи розв'язання проблеми 
Основними напрямками реалізації Програми є: 

ремонт і відновлення існуючих мереж вуличного освітлення; 

будівництво нових ліній; 

освітлення територій біля об'єктів різного призначення; 

встановлення трохтарифних лічильників; 

встановлення економних світильників. 

проплата за використання електроенергії 

 



Завдання і заходи Програми 
Завдання і заходи з виконання Програми включає: 

- створення кращих умов приживання для жителів населених пунктів 

Судилківської сільської ради; 

- ремонт та відновлення існуючих мереж вуличного освітлення, встановлення 

енергозберігаючі світильники, щитів обліку; 

Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до фінансових можливостей 

сільської ради, технічної можливості виконання необхідних монтажних робіт. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми. 
В результаті реалізації Програми покращиться благоустрій населених пунктів, 

безпека дорожнього руху, зменшиться кількість правопорушень в темну пору року, 

створяться кращі умови для жителів сіл. 

Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених 

Програмою, наведено нижче. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого бюджету на 

відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для головного розпорядника 

коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених 

Програмою. 

Джерела фінансування Обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

У тому числі за роками 

    2021 2022 2023 2024 

Усього 2300 500 550 600 650 

Місцевий бюджет 2300 500 550 600 650 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                  Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 


