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                                                                                                                                         Старосалтівський селищний голова ……………..…………… Едуард Коновалов  
(печатка громади) 

Моніторинговий звіт з реалізації  Плану  «НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»  на  2020-2026 роки 

Станом на: 01.01.2022 року 

1. Аналіз заходів, передбачених Планом заходів удосконалення Послуги SDIP – 2 

Назва проекту Рейтинг Період 
реалізації 

(рік) 

Стан виконання, рекомендації щодо 
внесення змін  

Стратегічна ціль 1 . Забезпечення доступності   постуги  для мешканців всіх населених пунктів  громади.  

 

Операційна ціль 1.1.  Розробка проектно-кошторисної документації щодо реконструкції  та капітального ремонту вуличного 
освітлення в ОТГ .   

Розробка проектно-кошторисної документації щодо реконструкції  
та капітального ремонту вуличного освітлення в селах: Федорівка, 
Перківка, Погоріле та Березники. 

ІІ 2022- 

2023 
Не заплановано на цей звітний 
період.  

Потребує перегляду  Розробка проектно-кошторисної документації щодо реконструкції  
та капітального ремонту вуличного освітлення в селах: Середівка, 
Дідівка, Паськівка, Радькове, Широке . 

ІІ 2022-

2023 

Операційна ціль 1.2. Реконструкція та капітальний  ремонт мереж вуличного освітлення в  тих населених пунктах громади,  де 
зовнішнє освітлення відсутнє . 

Реконструкція  (капітальний ремонт)  мережі вуличного освітлення 
в с. Федорівка . 

ІІІ 2024-

2026 

Не заплановано на цей звітний 
період.  
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Реконструкція (капітальний ремонт) мережі  вуличного освітлення в 
с. Погоріле. 

ІІІ 2024-

2026 

Потребує перегляду 

Реконструкція(капітальний ремонт) мережі  вуличного освітлення в 
с. Перківка 

ІІІ 2024-

2026 

Реконструкція (капітальний ремонт) мережі  вуличного освітлення в 
с. Березники . 

ІІІ 2024-

2026 

 Реконструкція (капітальний ремонт) мережі вуличного освітлення в 
селах  Середівка, Дідівка, Паськівка, Радькове, Широке  . 

ІІІ  2024-

2026 

Стратегічна ціль 2.  Покращення якості  вуличного освітлення відповідно до експлуатаційних норм з використанням 
енергозберігаючих технологій.   

Операційна ціль 2.1.  Модернізації та поточний ремонт існуючих систем вуличного освітлення в населених пунктах громади на 
більш якісне та енергоощадне.   

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення в населених 
пунктах громади на більш якісне та енергоощадне в с.  Кирилівка  . 

І 2020-

2021 
На етапі реалізації.  

Щороку проводиться заміна 

електричних джерел освітлення   на 
енергоощадні . 

В 2021 році в селі Зарічне  по вулиці 
Центральна  змонтована мережа 
вуличного освітлення.  

Проводились  ремонтні роботи 
мереж вуличного освітлення в с. 
Хотімля , с. Томахівка та с. 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в с.  Молодова . 

І 2020-

2021 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в с.  Хотомля  . 

І 2020-

2021 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в с.  Вишневе, Гонтарівка  . 

І 2020- 

2022 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш І 2020- 
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якісне та енергоощадне в смт Старий Салтів. 2021 Гонтарівка  

 

 

Модернізація існуючої мережі  вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в с. Зарічне.  

І 2020-

2021 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення в населених 
пунктах громади на більш якісне та енергоощадне в с.  Москалівка 

 

ІІ 2022-

2023 

Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в с.  Томахівка   . 

ІІ 2022-

2023 

 Модернізація існуючої мережі вуличного освітлення на більш 
якісне та енергоощадне в  с. Метайлівка  . 

ІІ 2022-

2023 

Операційна ціль 2.2.  Забезпечення громадського моніторингу  і контролю за рівнем   задоволеності  послугою з вуличного 
освітлення в ОТГ. 

Організація проведення опитування жителів громади шодо якості 
послуг. 

 

І 2020-

2021 
Реалізовано повністю в 2021 році 
проведене опитування , результати 
опитування оприлюднені на сайті ТГ. 

Необхідно внести коригування до 
плану та  продовжити заходи на 
наступні роки.  

Організація висвітлення проведеної роботи  в засобах масової 
інформації, обговорення при зустрічах, нарадах  та зборах громади. 

І 2020- 

2021 

 Впровадження механізму спостереження за мережами з боку 
мешканців. Організація гарячої лінії в ОТГ. 

І 2020-

2021 

Операційна ціль 2.3.   Забезпечення фінансової сталості роботи та  обслуговування системи вуличного освітлення в ОТГ. 

Проведення розрахунків необхідного фінансування утримання та 
ремонту мереж вуличного освітлення.  

ІІ 2022-

2023 

На етапі реалізації . 

Заходи щодо утримання мереж 
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вуличного освітлення щороку 
фінансуються через місцеву 
бюджетну програму «Благоустрій» . 
В 2021 році радою затверджена 
місцева цільова програма 
благоустрою населених пунктів 
територіальної громади на 2022-2024 

роки, якою передбачається 
фінансування заходів щодо 
утримання мережі вуличного 
освітлення . 

Виділення в місцевому бюджеті щорічно суми необхідної для 
утримання та модернізації вуличних мереж.  

І 2020-

2021 

Реалізується постійно . 

 В 2021 році громадою придбаний 
трактор із спеціальним обладнанням 
(вишка) для обслуговування 
вуличного освітлення.  

Необхідно внести коригування до 
плану та  продовжити заходи на 
наступні роки. 

Стратегічна ціль 3. Створення безпечних умов для пішоходів   

Операційна ціль 3.1. Забезпечення належного утримання зеленого господарства (дерев, чагарників  і т.п.) уздовж електричних 
мереж.   

Видалення аварійних дерев уздовж мереж вуличного освітлення  в 
населених пунктах с. Томахівка, с. Вишневе  с. Гонтраівка; с. 
Кирилівка,  с. Хотімля,  с. Молодова, смт Старий Салтів, с. Зарічне, 

І 2020-

2022 

На етапі реалізації  , хоча є проблеми 
щодо налагодження співпраці із 
представниками облєнерго. 



 
 

5 

 

с. Метайлівка, с. Березники  .  

Кронування дерев та видалення чагарників уздовж вуличних 
електромереж населених пунктів смт Старий Салтів , с. Метайлівка, 
с. Зарічне , с. Шестакове, с. Хотімля, с. Молодова та на території 
Гонтарівського старостинського  округу 

І  2021-

2022 

На етапі реалізації  , хоча є проблеми 
щодо налагодження співпраці із 
представниками облєнерго. 

Операційна ціль 3.2. Забезпечення безпечної експлуатації  електичних опор. 

Розробка плану укріплення  існуючих електричних опор по вулицях 
населених пунктів смт Старий Салтів , с. Зарічне, с. Метайлівка ,  
Вишневе, Томахівка, Кирилівка, Москалівка, Погоріле, Хотімля та  
Молодова   

ІІ  2022-

2023 

Не заплановано на цей звітний 
період.  

Потребує перегляду 

 

Ефективність  виконання SDIP- 2 . 

Якісні результати та індикатори  показані у таблиці 1 . 

Таблиця 1 

Якісні результати та індикатори 

Якісний показник 

Одиниця 
виміру 

Строк реалізації та індикатор оцінки 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Безпека громадян 

1. Мешканці, які відчувають 
%  50  55      
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себе у безпеці 

Наявність інфраструктури із зовнішнього освітлення вулиць 

1. Облаштовано  зовнішнім 
освітленням  вулиці населених 
пунктів ОТГ    % 60 65      

2. Проведено модернізацію та 
поточний ремонт  існуючих 
систем вуличного освітлення в 
населених пунктах громади на 
більш якісне та енергоощадне.  % 30 40      

Задоволеність громадян 

1. Мешканці ОТГ, які 
задоволенні якістю  послуги з 
вуличного освітлення  %  40 60      

2. Гості  ТГ (відпочиваючі  на 
базах відпочинку та туристи ), 

які задоволені послугою  % Опутування не проводилось   

 

Кількісні  результати та індикатори  показані у таблиці  2. 
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Таблиця 2 

Кількісні результати та індикатори 

Кількісний показник 

Одиниця 
виміру 

Строк реалізації та індикатор оцінки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ремонт та утримання доріг і тротуарів 

 1. Розроблено Розроблено ПКД 
щодо реконструкції та 
капітального ремонту    

одиниць  - -      

2. Проведено реконструкцію 
(капітальний  ремонт) вуличних 
електромереж  в населених 
пунктах ОТГ  де воно відсутнє 

Кільк. 
населених 

пунктів   

- -      

3. Модернізовано існуючі 
мережи вуличного освітлення в 
населених пунктах громади на 
більш якісне та енергоощадне.   

Кільк. 
населених 

пунктів   

0 3      

4. Встановлено  нових ліхтарів 
вуличного освітлення  

шт. 11 20      

5. Замінено ліхтарів вуличного 
освітлення  на енергозберігаючі 
(LED) 

шт. 80 170      

6. Замінено засобів обліку шт. 0 0      
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електроенергіі 

7. Укріплено електроопор  шт. 5 5      

8. Видалено аварійних дерев шт. 10 5      

9. Проведено опитувань жителів 
громади шодо якості послуг.  

од. 0 1      

10. Висвітлено проведеної 
роботи  в засобах масової 
інформації, обговорено на 

зустрічах, нарадах  та зборах 
громади. 

од. 1 1      

11. Виділено із місцевого 
бюджету  ТГ  коштів на потреби 
вуличного освітлення.  

тис.грн. 556,

5 

791,

5 

     

 

Керуючий справами ( секретар)  виконавчого комітету                                                                                            Анатолій Бурменко 

Начальник відділу земельних ресурсів та ЖКГ                                                                                                              Максим Маймулін 


