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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14.12.2016       Ужгород     № 420 
 

 

Про Програму реконструкції та  

капітального ремонту мережі  

зовнішнього освітлення міста Ужгород 

на 2017-2020 роки 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 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», виконком міської  ради 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Погодити Програму реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 - 2020 роки  з подальшим 

внесенням на розгляд сесії міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю..  

 

 
Міський голова                                                                                         Б. Андріїв     
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ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому  

14.12.2016 № 420 

 

 

1. Паспорт програми 

 

Назва Програми 

Програма реконструкції та  

капітального ремонту мережі  

зовнішнього освітлення міста Ужгород 

на 2017-2020 роки 

Розробник Програми Департамент міського господарства 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Програми 

Департамент міського господарства 

Відповідальні за 

виконання Програми 
Департамент міського господарства 

Термін  реалізації 

Програми 
2017-2020 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Міський бюджет та кошти інших джерел 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  

відповідно до додатку до Програми 

 

 

2. Загальні положення 

 

На сьогодні мережа вуличного освітлення міста охоплює всього 85% 

території міста, що є недостатнім. В цілому система знаходиться в 

занедбаному стані, оскільки відсутність капітальних вкладень щодо 

підтримки та розвитку інженерної інфраструктури в минулих роках не 

дозволяла впроваджувати інноваційні, енергоефективні технології. 

Чисельність діючих світильників складає 65 % від загальної кількості. 

Використовуються морально і технічно застарілі типи світильників, а саме 

натрієві, ртутні та лампи розжарювання з низьким ККД та строком 

експлуатації, великою залежністю від параметрів електричних мереж та 

температурних режимів. 

Програма спрямована на реконструкцію та капітальний ремонт системи 

зовнішнього освітлення. 
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3. Мета Програми 

 

Мета програми полягає у відновленні роботи мережі зовнішнього 

освітлення міських шляхів, пішохідних зон та внутрішньоквартальних 

територій міста, влаштування системи декоративного підсвічування 

архітектури міста, автоматизації роботи  та покращення якості освітлення міста 

в цілому. 

Проведення реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього 

освітлення міста Ужгород на основі впровадження сучасних інноваційних 

світлодіодних світильників дасть можливість покращити показники 

ефективності та продуктивності системи, оскільки основними перевагами 

енергозберігаючих технологій є економія енергоспоживання, 

довготерміновість експлуатації, відсутність необхідності обслуговування та 

екологічна безпека. 

Програма матиме значний економічний, екологічний та соціальний 

ефект. Вона, зокрема, забезпечить зменшення викидів та забруднення 

навколишнього середовища, дозволить суттєво зменшити витрати коштів 

міського бюджету на освітлення міста та обслуговування мережі, знизити 

рівень аварій на автошляхах міста в темний період доби, покращити 

криміногенну ситуацію в місті. 

 

4. Заходи Програми 

 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації на рекнострукцію 

мережі зовнішнього освітлення. 

 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних 

територій. 

 Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць. 

 Реконструкція мережі зовнішнього освітлення 

 

5. Відповідальність за виконання Програми 

 

 Відповідальним за реалізацію Програми та головним розпорядником 

коштів є департамент міського господарства. 

 Реалізація Програми буде відбуватися шляхом укладання департаментом 

міського господарства договорів з суб’єктами господарювання, що мають 

право здійснювати роботи, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

6. Терміни реалізації програми та джерела фінансування 

 

Термін реалізації Програми складає 4 роки: 2017-2020 роки. 

Джерела фінансування Програми: 

- міський бюджет; 

- залучені кошти з інших джерел, не заборонених законодавством 

України; 
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- залучені кошти з Державного бюджету України та міжнародних Програм 

транскордонного співробітництва. 

 

 

7. Очікувані результати 

 

 Впровадження екологічно безпечних та енергоефективних проектів у 

житлово-комунальному господарстві міста. 

 Покращення якості роботи мережі вуличного освітлення вулиць та 

внутрішньоквартальних територій. 

 Влаштування системи декоративного підсвічування архітектури міста  

 Економія електричної енергії та бюджетних коштів. 

 Збільшення терміну експлуатації світильників та ламп. 

 Зменшення вартості обслуговування світильників. 

 Зменшення аварійних ситуацій на дорогах у нічний період часу. 

 Покращення криміногенної ситуації в місті.  
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Додаток   

до Програми 

 

 

Необхідні обсяги фінансування заходів Програми  

на 2017  рік  

 

грн. 

№ Найменування заходу 
Джерело фінансування 

Місцевий бюджет інші джерела 

1 Виготовлення проектно –

кошторисної документації на 

реконструкцію мережі 

зовнішнього освітлення 

250 000   

2 Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення 

внутрішньоквартальних 

територій 

25 000 000  

3 Капітальний ремонт мережі 

зовнішнього освітлення 

міських вулиць 

15 000 000  

4 Реконструкція мережі 

зовнішнього освітлення 
50 000 000  

 ВСЬОГО: 90 250 000,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


