
 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

проект 

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

 

«___» ________ 2022 року                                                                      № - / VІІІ 
 

 

Про обмеження використання 

електричної енергії та освітлювальних 
елементів комунального майна на території 

Великохутірської сільської територіальної громади 

 

Відповідно до статей 140, 144 Конституції України, статей 11, 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 частини першої 

статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», підпункту 5 

пункту 3 та пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. 

№ 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового 
режиму воєнного стану», згідно з положеннями Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року 

№2102-ІХ, статей 15, 22 Закону України «Про критичну інфраструктуру», у 

зв'язку з триваючою військовою агресією російської федерації проти 

України, яка трансформувалася у війну на виснаження - знищення або 
виведення із ладу об’єктів критичної інфраструктури, та з метою зміцнення 

енергетичної безпеки країни,  Великохутірська сільська рада  

в и р і ш и л а : 
                                                

 

  1. Заборонити з 17:00 до кінця комендантської години (або до 6 години 
ранку), на території Великохутірської сільської територіальної громади  

використання освітлювальних елементів підсвітки комунального майна - 

підсвітки фасадів та пам'ятників, вивісок, інформаційних табло, вказівників, 

“нічників”, гірлянд тощо, до моменту припинення чи скасування дії 
правового режиму воєнного стану або до прийняття рішення щодо відміни 

режиму обмеження використання електроенергії. 

  2. Обмежити на території Великохутірської сільської територіальної 
громади використання вуличного освітлення до моменту припинення чи 



скасування дії правового режиму воєнного стану або до прийняття рішення 

щодо відміни режиму обмеження використання електроенергії. 

  3. Рекомендувати представникам бізнесу та суб’єктам господарювання усіх 
форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території 

громади, під час роботи скоротити споживання електроенергії у пікові 

години, з 17:00 до 22:00 год., а в неробочі години та під час комендантської 

години (або з 22 до 6:00) на території Великохутірської сільської 
територіальної громади повністю вимикати освітлювальні елементи 

приватного майна, вивіски, інформаційні табло, вітрини, офісне та складське 

освітлення, вказівники, гірлянди тощо, до моменту припинення чи 
скасування дії правового режиму воєнного стану або до прийняття рішення 

щодо відміни режиму обмеження використання електроенергії . 

  4. Відділу містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку 

та житлово – комунального господарства Великохутірської сільської ради 
забезпечити виконання рішення, довести до відома балансоутримувачів, 

орендарів комунального майна та інших осіб.  

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію   
з питань прав людини, законності, запобігання корупції,  регламенту, 

депутатської  етики та згуртованості. 

 

 
 

 

В.о. сільського голови                                          Надія ГРИЦАЧЕНКО  
 


