
Протоко.п
ПеРшОГО засiданrrя робочоi групи з розроблення ILпану покращення надання

поспуги <<Вуличне освiтлення)> в Новоселицькiй MIT в рамrcах Програми
(<DOBRE)).

м.Новосе.гlиця
26.||.2021р.
(Зал засiдань Новосели,йцьксli MicbKoi ради)

Присугнi:
Члени робочоi !рупи - 15 осiiб (згiдно списку реестрацii, додаеться).

ПОРrЦОК ЩIН[IИI{:
l. .ЩiагностIIкiе стаIIу надання послуги з <<Освiтлення вулиць населених

пунктiв Новоселицько;r МТГ).
2. Визначен,ня стадiй роз;робки ГЬrану удоскон€rлення послуги
З. ЗатверджеЕ:ня другоi з,устрiчi РобочоI групи.

СI[УХАЛИ:

По порялку денному:
Слухаrrи Арс,енiя С.В., ]]ершого заступника мiського голови, який

запропонував над;ати сJIово (этаростам, директору КП <<Новоселицька MicbKa
ТеПломережа) длш обговоренiня заповнених iнформацiЙних листкiв, в яких
зiбрана iнформацiя прo стан вуличного освiтлення по кожному населеному
пункт,i Новоселиr(ькоi мiськi територiальноi громади.

Сфтенiя I.z\., старосту Рингацького старостинського округу }lb2, який
доповiв, що с.Р.инггач освiтлено на9|О/о. Неосвiтленими зЕuIишаються 3
вулицi, загzLпьною довжинокl 1,15 км. По с.Шишкiвцi з б вулиць-4
неосвiтленi, що с]кладае 56О/о вiдзагаlrьного освiтлення населеного пункту.
(iнформацiйнlлii л,исток: додаrэться).

Карунту I.A,, старосту с:ела Малинiвка. В селi наявне 100% вуличне
освiт.lrення. (iнфо рмацiйний .гIисток додаеться)

KiopecKo I].B., староста Рокитненського старостинського окруry Nч3,
якиЙ надав вичершну iнформацiю про стан вуличного освiтлення. В селi-
З|,2|4 км (загшь]:Iа протяжнiсть дорiг в селi), тiльки 7,694 км освiтленi, що
скJIадае 25% (,iнфrэрмацiйний, листок додаеться) .

Зелiско В.Л., староста оела Котелеве, якиЙ доповiв , що 49Yо вулиць в
селi clcBiTлeн() (irrформацiйн.ий листок додаеться).

КУкУряк M.I., стirростsl с.СтроiЪцi доповiв про вiдсутнiсть освiтлення
мiж м.НоВосеJILIцI та с.Строiнцi (2OOMeTpiB). Загальна кiлькiсть електроопор-
329шт.,на яких вi,цсутн.i 97 свiтильникiв(iнформацiйний листок додаеться).



Штефлюк Р.Г., староOта села,,Щинiвцi доповiв, що з 60 вулиць села
вуличне освirлен,ня проведено на 1З вулицях. Освiтлен}ш вулиць
проводились силами мешкаIrцiв села (iнформацiйний листок додаеться).

Кочурка I'.П., старос:га сiл Берестя та,Щовжок. Проблем з освiтленнrlм
В С.ЩОВЖОК не ма€,93О/о вулIIць села освiтлено, зzlлишились околицi вулиць.
На 53% освiт.пен(э с.Берестя. В 202l роцi пiсля буревiю були замiненi аварiйнi
стовпи. Все ву;rичне освiтлення сiл Берестя та Щовжку виконане силами
мешканцiв cilr (irlформацiйний листок додаеться).

Ротар A.I., староста оела Слобода. Протяжнiсть вулиць 19,2 км,
освiтленi на 40О/о. 17 вулиць з€Llrишаються без вуличного освiтлення, один
лiчильник не працюе. ]3 202I роцi роботи не виконув€rлись (iнформацiйний
листок додаеться).

Нiкiто,вlлч Г.I., староста Маршинецького старостинського окруry
Nsl.Загальна протяжнiсть вупиць в селi-40,43 км, з яких З0,27 км (75%)
освiтленi (iнфорплацiйrrий лиtсток додаеться).

Майданоький P.I., заступник мiського голови надав данi про стан
ВУличного освiтлення по с.ЗsлениЙ ГаЙ. Вулиця Головна освiтлена через
кожнi 100 MeTpiB (в наявнос:гi 96 стовпiв-освiтлюються 40). Загальна
протяжнiсть I}упIIць-52 км, з них освiтлено 32,1 км (анкета додаеться).В
м.НовоселиIUt t,з ||2 в}Iлиць та провулкiв, не освiтленi три вулицi-
Чернiвецька, Кремльова та провулок Боryна. На вулицях Щентральна,
Хотинська потрiбно модернiiзувати вуличне освiтленн (iнформацiйний листок
додаеться).

I{iкорич M.I., мiського ]]олову, яка з€вначила, що для стратегiчного
покращення ttослtуги громадського освiтлення необхiдно мати вичерпну
iнформацiю п{сlдtэ Bcix iI скJIiадових, для цього був проведений комплексний
ауди]], якиЙ дiэзвOлить визначити стан ycix елементiв системи. Отриману
iнформацiю треб;а узагальнити та рrэзробити на наступну зустрiч SWOT-
ана-гtiз. Закiнчи,ти збiр даних по Новосе лицькiй мiськiй територiальнiй
громадi, до кiнця лютого 20:|2р. затвердити Г[лан з удоскон€tлення послуги
<<Вуличне освiтпс:нIш)>.

УХВАJIИIIИ:
1. Заслухану iiнформацircl взяти до вiдома;
2. Закiнчити:lбiр дttних по Bcix населених пунктах Новоселицькоi МТГ.
З . Узагальнит,и отр.иман}, iнформацiю, розро битп SWОТ-ана-пiз.
4. Оприлкlдн]{ти протокол першого засiдання робочоi групи з

<<rЩiагностики cT€tнy надання послуги з <Освiтлення вулиць населених
пунктiв FIовоселицькоi МТГ.

Го.пова робочоi групи

Celqeтap робочоi групи

АрсенiйС.В..

Бедяк Г.М.


