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УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

сьоме демократичне скликання 
(чотирнадцята сесія) 

 
РІШЕННЯ 

 
від 01 червня 2017 року  № 301-ХІV/17 
м. Коломия 
 
Про хід  виконання  рішення 
районної ради від 24.03.2016 року 
№83-ІІІ/16 «Про Програму 
зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів 
Коломийського району до 2020 року» 
 
          Заслухавши та обговоривши інформацію  про хід  виконання  рішення 
районної ради від 24.03.2016 року №83-ІІІ/16 «Про Програму зовнішнього 
освітлення селищних та сільських населених пунктів Коломийського району до 
2020 року», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій, 
житлово-комунального господарства, комунальної власності та будівництва, 
районна рада  

вирішила: 
 1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від                 
24.03.2016 року №83-ІІІ/16 «Про Програму зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів Коломийського району до 2020 року» взяти до 
відома. 
 2. Затвердити паспорт Програми зовнішнього освітлення селищних та 
сільських населених пунктів Коломийського району до 2020 року у новій редакції 
(додається) та внести відповідні зміни у додаток 1 Програми. 
 3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, установ і 
організацій району, сільським, селищним головам забезпечити виконання завдань, 
визначених Програмою. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 
будівництва (І.Бірчак). 
 
 
Голова районної ради                                       Роман Дячук 
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Паспорт 
програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів 

Коломийського району до 2020 року                     
 
1. Ініціатор розроблення 
програми (замовник) 

 

Департамент будівництва, житлово-
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації 

 
2. Розробники програми 

 
Управління економіки райдержадміністрації 

3. Термін реалізації програми 2016-2020 роки 

4. Етапи фінансування 
програми протягом 2016-2020 роки 

5. Прогнозний обсяг 
фінансування програми 
(тис.грн.): 

 
2560,00 
 

 

Роки 

Обсяги фінансування (тис.грн.) 

Всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Обласний бюджет Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

2016-2020 2560,00 480,00 750,00 1330,00 
в т. ч.      
2016 260,00 50,00 30,00 180,0 
2017 390,00 70,00 120,00 200,0 
2018 500,00 100,00 150,00 250,0 
2019 620,00 120,00 200,00 300,0 
2020 790,00 140,00 250,00 400,0 

 

6. Очікуваний результат 
виконання програми 

Реалізація завдань Програми дозволить забезпечити освітлення 
населених пунктів району, що відповідає сучасним вимогам 
енергозбереження та створити умови для безпечного руху 
автотранспорту та пішоходів 

7. Термін проведення 
звітності щорічно 

 
 
Замовник програми - 
управління економіки  
райдержадміністрації 

 
Гранда О.М. 

(П.І.Б.) 

 
 

______________ 
(підпис) 

Керівник програми 
(перший заступник  голови 
райдержадміністрації, куратор 
напрямку діяльності визначеного 
замовника)  

 
Печенюк Н.Є. 

(П.І.Б.) 
 

 
 
______________ 

(підпис) 
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Довідка про хід  виконання  рішення районної ради 
від 24.03.2016 року №83-ІІІ/16 «Про програму зовнішнього освітлення селищних та 

сільських населених пунктів Коломийського району  
до 2020 року» 

 Рішенням районної ради від 24.03.2016 року №83-ІІІ/16 затверджено програму 
зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Коломийського 
району до 2020 року. 

Аналіз стану мереж освітлення вулиць, центральних частин населених пунктів, 
територій біля об’єктів соціально-культурного призначення показує, що в районі 
місцевими радами проводилась робота по відновленню мереж вуличного освітлення, 
встановленню багатотарифних лічильників та енергозберігаючих ламп. Згідно з даними 
моніторингу зовнішнього освітлення населених пунктів загальна протяжність 
електромереж в Коломийському районі становить 166,7 кілометрів. Освітлення вулиць і 
доріг здійснюється за допомогою більше трьох тисяч одиниць джерел світла.  

За роки дії попередньої Програми відновлено 65,4 км ліній, встановлено 1032 нові 
світлоточки. В значній мірі освітлюються автомобільні дороги територіального 
значення.  

Забезпечити проведення робіт вуличного освітлення в необхідних обсягах не 
дозволяє наявний фінансовий стан сільських, селищних рад та незадовільний стан 
сплати за використану електроенергію. У системах освітлення частково 
використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до значних 
перевитрат електроенергії. В даний час перевага надається встановленню сучасних 
енергозберігаючих світильників та електроламп. Основна проблема, на яку звернуто 
увагу - це обслуговування системи вуличного освітлення. 
 Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок обласного та місцевих 
бюджетів, інших джерел фінансування. Бюджетні призначення для реалізації заходів 
Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з 
можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування. 
Фінансування заходів здійснюється з обласного бюджету при умові їх співфінансування 
з відповідного місцевого бюджету в розмірі, що повинен становити не менше 50 
відсотків, незалежно від стану освітлення у населеному пункті. Прогнозні обсяги 
фінансування Програми з усіх джерел фінансування на 2016-2020 роки становлять                       
19,0 млн.грн. 
 Належна  увага в районі приділяється залученню коштів міжнародної технічної 
допомоги та відповідних проектів з питань енергоефективності. Так,  з початку 
реалізації даної Програми в рамках Проекту Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в районі завершено 
мініпроекти: 
 - "Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в с.Семаківці та 
с.Замулинці. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних 
світильників". Загальна вартість проекту – 314,2 тис.грн; 
 - "Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в                  
с.Раківчик. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних світильників". 
Загальна вартість проекту - 368,7 тис.грн. 

У 2016 році на умовах співфінансування у 6 населених пунктах району (с.Виноград, 
с.Мишин, с.Тростянка, с.Пилипи, с.Струпків, с.Королівка) проведені  заходи щодо 
встановлення вуличного освітлення на загальну суму 125,0 тис.грн. 
 На 2017 рік заплановано встановлення вуличного освітлення в с.Виноград, 
с.Н.Велесниця, с.Ліски, с.Товмачик із застосуванням енергозберігаючих технологій та 
завершення запланованих робіт в с.Раківчик. 
Начальник управління  
економіки райдержадміністрації                       О.Гранда 


