
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(3 пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 травня 2012 р. №   538                                                                                          м. Ужгород 
 
Про зміни до Програми реконструкції  
та капітального ремонту системи  
зовнішнього освітлення  
міста Ужгород на 2012-2016 року 
 
 
 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про енергозбереження» та наказу Міністерства економіки України 
від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести зміни у необхідні обсяги фінансування Програми реконструкції 
та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 
2012-2016 року, затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VI скликання від 
09.12.2011 року № 326, передбачивши бюджетні призначення для проведення 
експертизи проектно-кошторисної документації на суму 6708 грн.  

2. Таблицю 2 до Програми реконструкції та капітального ремонту 
системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 року викласти у 
новій редакції (додається). 

3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) передбачити кошти в бюджеті 
міста на 2012 рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних обов’язків.  
 
 
  
Міський голова                   В. Погорелов 
 



Додаток 
до рішення ХІІ сесії  
міської ради VI скликання 
від __________ № _______ 

 
 

Зміни до необхідних обсягів фінансування 
Програми реконструкції, капітального ремонту та модернізації системи 

вуличного освітлення міста Ужгород на 2012 - 2016 роки 

Необхідний обсяг фінансування 

№ 
 з/п 

Найменування 
заходу 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Всього 

  Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

1 

Виготовлення 
проекту 
реконтрукції, 
капітального 
ремонту та 
модернізації 
мережі 
зовнішнього 
освітлення 

250,0             

2 

Виконання 
робіт з 
реконструкції, 
капітального 
ремонту мережі 
зовнішнього 
освітлення 

 1211,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3   

 
- заміна 
світильників 

            

 
- заміна 
кабельних ліній 

            

3 

Проведення 
експертизи 
проектно-
кошторисної 
документації 

6,708            

  256,708 1211,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3 200,0 1261,3 1050,0 6256,5 
  1468,008 1461,3 1461,3 1461,3 1461,3 7313,208 

 
 
 
 

Секретар ради             В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Супровідна записка 
до проекту рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

«Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту системи 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 року» 

 
Програма, що затверджена рішення сесії міської ради від 09.12.2011 року  

№ 326, відповідає схваленій у квітні 2008 року на засіданні Уряду Концепції 
державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження в 
господарство України енергозберігаючих джерел світла та освітлювальних 
систем на їх основі», а також прийнятій в 2011 році «Державній цільовій 
програмі енергозбереження», які були розроблені Національною Академією 
наук України.  

Програмою передбачена реконструкція, капітальний ремонт та модернізація 
системи вуличного освітлення шляхом встановлення базових 1000 од. сучасних 
світлодіодних світильників другого покоління на найбільш завантажених 
вулицях міста, що підвищить освітлюваність вулиць і доріг з інтенсивним 
дорожнім рухом, сприятиме зменшенню аварійних ситуацій на дорогах у нічний 
період часу, а також зменшенню криміногенної обстановки. 

З метою виконання вищезазначених робіт необхідно провести експертизу  
виготовленої ТОВ «Генералбуд» проектно-кошторисної документації, вартість 
якої складає 6708 грн. 

 
 
 
Директор департаменту          О. Касперов 
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