
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

23 грудня 2016 року                                                                                       

 

Про реалізацію та фінансування заходів 

Програми зовнішнього освітлення міста 

в 2017 році 

  

Відповідно до  статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення 9-ї сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 29.11.2016  «Про затвердження Програми зовнішнього 

освітлення міста на 2017-2020 роки», розглянувши рекомендації спільного 

засідання виконкому та постійних комісій міської ради, Гребінківська міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

          1.Затвердити  заходи на 2017 рік по виконанню Програми зовнішнього 

освітлення міста на 2017-2020 роки (додаються). 

          2. Уповноважити міського голову Колісніченка В.І., в разі необхідності 

вносити зміни до заходів на 2017 рік Програми зовнішнього освітлення міста 

на 2017-2020 роки та їх фінансування, в межах кошторису видатків на 

реалізацію заходів,  на підставі розпорядження міського голови.  

          3. Контроль за виконанням програми покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном (Бондарь І.М.) та з питань соціально-економічного розвитку, 

будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту, 

земельних відносин, екології, раціонального природокористування (Соловей 

Р.С.) . 

 

Міський голова                    В.  Колісніченко 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Рішення 10-ї сесії Гребінківської  

       міської ради 7 скликання 

       від 23.12.2016 

 

 

Заходи на 2017 рік по виконанню Програми зовнішнього освітлення міста 

на 2017-2020 роки. 

 

№ 

п/п 
Найменування  витрат Загальна 

сума по 

програмі 

на 2017-

2020 р.р. 

(грн.) 

В т.ч. на 

2017 рік 

(грн.) 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Визначення виконавців робіт, заключення 

договорів на виконання робіт. 

40000 40000 

2. Придбання сучасних світильників і 

енергозберігаючих ламп, інших необхідних 

матеріалів 

800000 240000 

3. Придбання матеріалів для будівництва нових 

мереж 

2000000 40000 

4. Виконання робіт. 500000 220000 

5. Здійснення заходів із збереження зовнішнього 

освітлення 

160000 60000 

 ВСЬОГО: 1700000 600000 

 

1.Провести заходи по відновленню освітлення, збільшення кількості 

світильників та заміни ламп на сучасні енергозберігаючі, а саме: 

Вул. Пушкіна (замінити і добавити) 26 світильників і 26 ламп; 

Вул. Свободи  (замінити і добавити) 22 світильників і 22 ламп; 

Вул. Ярослава Мудрого (замінити і добавити) 15 світильників і 15 ламп; 

Вул. Історична (замінити і добавити) 15 світильників і 15 ламп; 

Вул. Гагаріна (замінити і добавити) 10 світильників і 10 ламп; 

Вул. Ватутіна (замінити і добавити) 15 світильників і 15 ламп; 

Вул. Українська (замінити і добавити) 15 світильників і 15 ламп; 

Вул. Залізнична (замінити і добавити) 15 світильників і 15 ламп; 

Вул. Зелена (замінити і добавити) 17 світильників і 17 ламп; 

Вул. Матросова (замінити і добавити) 5 світильників і 5 ламп; 

Вул. Павлова (замінити і добавити) 5 світильників і 5 ламп; 

Вул. Мічуріна (замінити і добавити) 5 світильників і 5 ламп; 

Вул. Городищенська (замінити і добавити) 20 світильників і 20 ламп; 

Пров. Маяковського (встановити) 3 світильників і 3 лампи; 



Мікрорайон Деповське селище (замінити і добавити) 60 світильників і 60 

ламп; 

Північна частина міста (замінити і добавити) 60 світильників і 60 ламп; 

Вул. Локомотивна(замінити і добавити)  20 світильників і 20 ламп. 

 

 2. Проводити поточні ремонти паркових світильників, світильників по 

вул. Магістральній, Незалежності, Героїв України, пров. Спортивному та 

інших. 

3. Провести будівництво нових мереж по вул. Зеленій та по пров. 

Маяковського. 

 

 

Міський голова        В. Колісніченко 

 


