
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Програми  
фінансової підтримки Лубенського  
комунального житлово-експлуатаційного 
управління на 2021-2024 роки 
 

Розглянувши Програму фінансової підтримки Лубенського 

комунального житлово-експлуатаційного на 2021-2024 роки, подану 

Лубенським комунальним житлово-експлуатаційним управлінням, 

відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Лубенського 

комунального житлово-експлуатаційного на 2021-2024 роки (додається).  
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

передбачити кошти для реалізації цієї Програми.  
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської    ради   Лубенського   району  Полтавської  області (начальник 

Князєв О.В.).  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

екології і постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та 

фінансів.  
 

Лубенський міський голова               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 

 
 



Додаток  
до рішення Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 
від   18 серпня 2021 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління на 2021-2024 роки 
 
 
 



 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-

комунального господарства  
Лубенської міської  ради 
Лубенського району  Полтавської 

області 
2 Розробник Програми Лубенське комунальне житлово-

експлуатаційне управління  

Полтавської області 
3 Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління житлово-
комунального господарства  

Лубенської міської  ради 

Лубенського району  Полтавської 

області 
4 Учасники Програми Лубенська міська рада, 

Управління житлово-
комунального господарства  

Лубенської міської  ради 

Лубенського району  Полтавської 

області, Лубенське комунальне 

житлово-експлуатаційне 

управління  
5 Термін реалізації Програми 2021-2024  роки 
6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

1201,5 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                         



                       Загальні положення 
 

У зв’язку з неодноразовими зверненнями представників ініціативної 

групи з питань пошуку дешевого газу для споживачів Лубенської 

територіальної громади, через низьку довіру до існуючих трейдерів на ринку 

постачання природного газу виникла потреба у вивченні питання пошуку 

можливості укладення договору на придбання природного газу за ціною 

видобування. З метою пошуку постачання природного газу за нижчою ціною, 
необхідним є найм Лубенським комунальним житлово-експлуатаційним 

управлінням відповідного спеціаліста. 
 
                               Мета Програми 
 

Метою Програми є фінансування Лубенського комунального житлово-
експлуатаційного управління. 

Програма фінансування направлена на утримання кваліфікованого 

працівника, в обов’язки якого буде входити дослідження ринку природного 

газу та пошук найнижчої можливої ціни ресурсу. 
            
             Напрями та заходи виконання Програми 
 

У зв’язку  переходом підприємства до надання послуги з управління 

багатоквартирними будинками, що є основним видом діяльності 

підприємства та основним джерелом отримання коштів, ЛКЖЕУ не має 

обігових коштів для започаткування нового виду діяльності з постачання 

природного газу та пошуку найнижчої можливої ціни на ринку. 
При затвердженні Програми буде проведено найм, організація роботи та  

оплата заробітної плати спеціаліста, який буде проводити дослідження ринку 

газу та пошук найнижчої можливої ціни природного газу. 
 
        Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

         Бюджетні кошти в сумі 1201,5 тис. грн будуть використані  в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради 

про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2021 р., 2022 р., 

2023 р., 2024 р. для оплати заробітної плати працівника, сплати податків і 

зборів, оплату комунальних платежів та інших поточних витрат. 
         Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на 

відповідний рік. 
        Головний розпорядник – Управління житлово-комунального 

господарства Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 
 



Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми дасть можливість: 
 забезпечити якісне вивчення ринку природного газу; 
 забезпечити  пошук постачальників природного газу, які 

пропонують ресурс за  найнижчою ціною видобування.                                                                                               
 

Прикінцеві положення 
 

   Встановити, що вказані вище розміри  бюджетних асигнувань можуть 

змінюватись на підставі прийнятих рішень сесією міської ради у зв’язку з 

перевиконанням доходної частини бюджету, не передбачуваними умовами 

на випадок стихійного лиха, аварій, в інших випадках. 
 
 

Секретар міської ради                                          Маргарита  КОМАРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснююча записка 
до ПрограмИ фінансової підтримки Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління на 2021-2024 роки      
 
У зв’язку з неодноразовими зверненнями представників ініціативної 

групи з питань пошуку дешевого газу для споживачів Лубенської 

територіальної громади, через низьку довіру до існуючих трейдерів на ринку 

постачання природного газу, виникла потреба у вивченні питання пошуку 

можливості укладення договору на придбання природного газу за ціною 

видобування. З метою пошуку постачання природного газу за нижчою ціною, 

необхідним є найм Лубенським комунальним житлово-експлуатаційним 

управлінням відповідного спеціаліста. 
У зв’язку  переходом підприємства до надання послуги з управління 

багатоквартирними будинками, що є основним видом діяльності 

підприємства та основним джерелом отримання коштів, ЛКЖЕУ не має 

обігових коштів для започаткування нового виду діяльності з постачання 

природного газу та пошуку найнижчої можливої ціни на ринку. 
При затвердженні Програми буде проведено найм, організація роботи та  

оплата заробітної плати спеціаліста, який буде проводити дослідження ринку 

газу та пошук найнижчої можливої ціни природного газу. 
Для забезпечення діяльності спеціаліста, необхідно виділення 

бюджетних коштів в сумі 1201,5 тис. грн, що будуть використані  в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради 

про міський бюджет на 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. для оплати заробітної 

плати працівника, сплати податків і зборів, оплату комунальних платежів та 

інших поточних витрат. 
 
Початкові витрати на 2021 рік –  44,7 тис. грн.:  
 

1. Придбання оргтехніки – 26 тис. грн. 
- персональний комп’ютер в комплекті: 1 кмп х 18,0 тис. грн. = 18,0 тис. грн. 
- багатофункціональний пристрій: 1 шт. х 8,0 тис. грн. = 8,0 тис. грн. 
2. Придбання меблів – 8,7 тис. грн. 
- стіл комп’ютерний: 1 шт. х 3,0 тис. грн. = 3,0 тис. грн. 
- стілець офісний: 1 шт. х 700 грн. = 0,7 тис. грн. 
- шафи для паперів: 1 шт. х 5,0 тис. грн. = 5,0 тис. грн. 
3. Придбання приладдя, канцтоварів, МШП – 10,0 тис. грн. 

 
Щомісячні витрати на 2021 рік – 24,2 тис. грн.: 
 

1. Витрати на оплату праці (1 штатна одиниця) – 9,2 тис. грн. 
- менеджер відділу з газопостачання – 9,2 тис. грн. 
2. Нарахування на заробітну плату (22%) – 2,0 тис. грн. 
3. Комунальні платежі – 4 тис. грн. 
- електроенергія – 0,25 тис. грн. 



- електроенергія для опалення приміщення – 3,75 тис. грн. 
4. Обслуговування оргтехніки – 1,0 тис. грн. 
5. Приладдя, канцтовари, МШП – 3,0 тис. грн. 
6. Витрати на відрядження – 5,0 тис. грн. 

 
Всього: 
2021 р. – 141,5 тис. грн. 
2022 р. – 320,0 тис. грн. 
2023 р. – 350,0 тис. грн. 
2024 р. – 390 тис. грн. 
 
РАЗОМ: 1201,5 тис. грн. 
 

 
 
Начальник ЛК ЖЕУ                                               Сергій ВАСЕНКО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛУБЕНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ЖИТЛОВО –     
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

37502  Україна,  Полтавська обл.               АТ КБ “ Приватбанк ” 
м. Лубни, вул. Метеорологічна,22              р/р UA 733052990000026004041202899 м. Полтава,   
тел./факс(05361) 6-18-40                                МФО 305299  
e -mail: lkjeu@ukr.net                                    ЄДРПОУ 23552506 
_______________№ ___________ 
на №  _________ від ___________       
 

                                                                              Лубенському міському голові 
                                                                  Олександру ГРИЦАЄНКО 
                                                                  м. Лубни,вул. Я. Мудрого,33 

 
 

Клопотання 
 

У зв’язку з неодноразовими зверненнями представників ініціативної 

групи з питань пошуку дешевого газу для споживачів Лубенської 

територіальної громади, Лубенське   комунальне   житлово-експлуатаційне  

управління просить затвердити Програму фінансової підтримки Лубенського 

комунального житлово-експлуатаційного на 2021-2024 роки. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, становить 1201,5 
тис. грн.  

Основною метою програми є  найм та утримання кваліфікованого 

працівника, в обов’язки якого буде входити дослідження ринку природного 

газу та пошук найнижчої можливої ціни ресурсу. 
 
 

       
Начальник  ЛК ЖЕУ      Сергій ВАСЕНКО 
 
 
                                                            

      


