
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  19 жовтня  2012 року        № 241 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Комплексної програми реконструкції мереж  

зовнішнього освітлення Голованівського  

району на 2011-2015роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації Шаповал І.Г.,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми реконструкції 

мереж зовнішнього освітлення Голованівського району на 2011-2015роки, а 

саме:  

-  абзац перший пункту 1.2. «Характеристика мереж зовнішнього освітлення» 

Розділу І. «Загальна характеристика існуючого стану мереж зовнішнього 

освітлення в Голованівському районі» доповнити наступним текстом «станом 

на 10 серпня 2012року згідно проведеного моніторингу, загальна протяжність 

мереж зовнішнього освітлення Голованівського району складає 118,6 

кілометрів, з них протяжність мереж у робочому стані складає 59,1 км., що 

становить 21,8 відсотків від вулично-дорожньої мережі, яка експлуатується. На 

даний час по району працює 1144 одиниць світлоточок»; 

 

- у абзаці другому пункту 1.2. «Характеристика мереж зовнішнього освітлення» 

Розділу І. «Загальна характеристика існуючого стану мереж зовнішнього 

освітлення в Голованівському районі» текст «з них до 80%» замінити на текст 

«більшість ще не реконструйованих мереж». 

 

- абзац перший пункту 3.1. «Відновлення мереж зовнішнього освітлення» 

Розділу ІІІ «Основні напрями та заходи з виконання програми» Комплексної 



програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення Голованівського району 

на 2011-2015роки  доповнити словами «та з інших джерел не заборонених 

законодавством». 

 

- в абзац третій  пункту 3.1. «Відновлення мереж зовнішнього освітлення» 

Розділу ІІІ «Основні напрями та заходи з виконання програми» Комплексної 

програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення Голованівського району 

на 2011-2015роки  внести зміни, а саме: слова «у 2013році – 100 000», «у 2014 – 

100 000», «у 2015році – 100 000» замінити на «у 2013році – 150 000», «у 2014 – 

170 000», «у 2015році – 190 000». 

 

- в пункті 4.1. «Джерела та обсяги фінансування заходів Програми» Розділу ІV 

«Фінансування та механізм реалізації програми» в рядку таблиці «Орієнтовані 

обсяги фінансування (вартість) тис. грн.»: 

-  текст «ІІ етап: 2012-2013рік – 200 000грн.» замінити на текст «ІІ етап: 2012-

2013рік – 250 000грн.»; 

- текст «ІІІ етап: 2014-2015рік – 200 000 грн.» замінити на текст «ІІІ етап: 2014-

2015рік – 360 000 грн.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань екології, благоустрою, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 


