
  
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                   (десята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 
 18 серпня 2021 року  
 
Про затвердження Програми   
з поліпшення утримання та збереження  
зелених насаджень Лубенської територіальної  
громади на 2022-2024  роки 
 
   Розглянувши Програму з поліпшення утримання та збереження зелених 

насаджень Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки, подану 
комунальним підприємством фірмою «Конвалія», відповідно до Бюджетного 

кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила : 
 

1. Затвердити Програму з поліпшення утримання та збереження 

зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

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

передбачити кошти для реалізації Програми на 2022-2024 роки. 
3. Визначити комунальне підприємство фірму «Конвалія» одержувачем 

коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по Програмі з 
поліпшення утримання та збереження зелених насаджень Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 
        4. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово - 
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник  Князєв О.В.).  
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Діденка О.Г., постійні  депутатські комісії з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

екології, з питань планування бюджету та фінансів. 
 

Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 
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1. Вступна частина 

 
 У відповідності до ст. 20 Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів", п.7.5 р.4 "Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України", господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням коштів, 

необхідних для утримання та відновлення зелених насаджень. Утримання, 

поточний та капітальний ремонт зелених насаджень, що знаходяться на 

території громади, проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, також 

залучаються кошти інших бюджетів. 
 Базовими нормативно-правовими актами щодо утримання зелених 

насаджень є Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Правила 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України». Правилами 

визначено правові та організаційні засади озеленення населених пунктів, що 

спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини та 

екології громади. 
 Роботи по реалізації Програми виконує КПФ "Конвалія". Підприємство 

створене у 1997 році і відноситься до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади. Органом управління КПФ «Конвалія» є Управління 

житлово – комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області, засновником 
підприємства є Лубенська територіальна громада в особі Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області. Відповідно до Статуту, метою 

діяльності підприємства є вирішення місцевих завдань в галузі житлово-
комунального господарства і задоволення потреб Лубенської територіальної 

громади в роботах і послугах, пов'язаних з озелененням, утриманням  та 

доглядом за зеленими насадженнями. Підприємство створене для задоволення 

потреб Лубенської територіальної громади у виконанні робіт та послуг, 

пов’язаних з поточним, капітальним ремонтом, утриманням та доглядом за 

зеленими насадженнями . 
 

2. Мета Програми 
 

 Збереження рівня озелененості Лубенської територіальної громади через 

поліпшення заходів щодо утримання зелених насаджень, зменшення кількості 

сухостійних та уражених шкідниками дерев, проведення санітарної обрізки з 

метою омолодження дерев, продовження їх віку,  поліпшення екологічної та 

санітарної ситуації громади, підвищення естетичної привабливості зелених 

зон, забезпечення своєчасності виконання робіт по утриманню зелених 

насаджень, збільшення обсягів робіт завдяки економії коштів. 
 

3. Завдання Програми 
 
 Для досягнення поставленої мети основними завданнями Програми є: 

1) своєчасне виконання робіт по утриманню та збереженню зелених 

насаджень Лубенської територіальної громади з дотриманням "Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України", Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів»; 



2) проведення роз'яснювальної роботи в засобах масової інформації по 

збереженню зелених насаджень, дбайливого відношення до об'єктів 

благоустрою та дотримання правил утримання зелених насаджень; 
3) виконання місцевих програм соціального захисту населення, забезпечення 

дровами мешканців громади, які опинилися в складній життєвій ситуації і 

проживають в будинках з пічним опаленням. 
 

4. Технічні завдання 
 

 
№ 

з/п Найменування робіт Од. виміру 

Обсяг 
2022 
рік 

2023 
рік 

2024 
рік 

1 Догляд за газонами скверів, парків м
2 146021 146021 146021 

2 Догляд за вуличними газонами м
2 197769 197769 197769 

3 Посадка квітників з однорічників м
2 1598,8 1598,8 1598,8 

4 Догляд за деревами шт. 1172 1172 1172 
5 Догляд за чагарниками  шт. 1307 1307 1307 
6 Догляд за живою загорожею м

2 1937 1937 1937 
7 Догляд за квітниками з однорічників м

2 1598,8 1598,8 1598,8 
8 Догляд за квітниками з багаторічників м

2 929,5 929,5 929,5 
9 Обприскування ялинок шт. 365 365 365 

10 Обрізка дерев без т/вишки шт. 3250 3250 3250 
11 Обрізка дерев з т/вишки шт. 1150 1150 1150 

12 
Видалення аварійних та сухостійних дерев 
з т/вишки шт. 455 455 455 

13 
Видалення аварійних та сухостійних дерев 
без т/вишки 

шт. 
270 270 270 

14 Заготівля та завезення дров 

малозабезпеченим громадянам 3скл.м/чол. 
100 100 100 

15 Заготівля та завезення дров для опалення 

комунальних закладів Лубенської 

територіальної громади м3 

400 400 400 

16 Посадка дерев  шт. 150 150 150 
17 Посадка чагарників шт. 200 200 200 

18 
Пониження газонів з підготовкою ґрунту 

та посівом 
м

2 
4700 4700 4700 

19 Вирубка порослі шт. 135000 135000 135000 
20 Ремонт герба міста на площі Слави шт. 1 1 1 
21 Інвентаризація зелених насаджень посл. 1   
22 Догляд за розсадником м² 2100 2100 2100 

23 

Вирощення посадкового матеріалу квітів 

для потреб Лубенської територіальної 

громади 

шт. 

70000 70000 70000 
Технічні завдання можуть змінюватись при необхідності виконання 

інших невідкладних робіт по догляду за зеленими насадженнями Лубенської 

територіальної громади. 
На виконання технічних завдань Програми необхідна штатна 

чисельність працівників 45,5 чол. 
 Витрати, пов'язані з утриманням зелених насаджень Лубенської 

територіальної громади та виконанням технічних завдань, розраховані на 

основі нормативів вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених 

пунктах України, затвердженими наказом Державного комітету України з 



питань житлово-комунального господарства від 10.08.2005 р. № 121 (в 

редакції від 01.10.2012 р.), Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів 

благоустрою населених пунктів, затвердженого Наказом державного комітету 

України з питань ЖКГ від 23.09.2003 р. (в редакції від 01.08.2017 р.), та 

враховуючи фінансування з місцевого бюджету. 
 

5. Заходи з реалізації Програми 
 

 Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства - це: 
догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, квітниками, садіння дерев, 

чагарників та квітів, створення газонів та догляд за ними, видалення окремих 

дерев. 
- догляд за газонами передбачає косіння трави на газонах при досягненні 

висоти більше 10 см, прибирання сміття після косіння, викошування 

окремих територій тракторною косаркою та ін.; 
- створення квітників – це розробка та затвердження ескізів квітників, 

підготовка ґрунту (штикування, планування), нанесення малюнку, 

підготовка посадкових місць, висаджування розсади квітів, вирощення 

посадкового матеріалу квітів, ремонт теплиць, стелажів, заготівля землі 

та ін.; 
- догляд за деревами і чагарниками включає такі роботи: санітарна 

обрізка, формування крон, видалення порослі, полив молодих посадок 

протягом 2-3 років, підживлення, рихлення пристовбурових лунок, 
захист від шкідників та ін.; 

- догляд за живоплотами – це стрижка живоплотів, вирізка порослі, 

полив, та ін.; 
- догляд за квітниками включає полив, рихлення та прополювання 

квітників, підсадку рослин, підживлення, захист від шкідників та 

хвороб, вирізування відцвівших квітів, прибирання квітників восени та 

ін.; 
- видалення аварійних та сухостійних дерев включає послуги автовежі, 

спилювання дерев, розпилювання на сегменти, навантаження на 

транспорт, вивезення дров, сміття та ін.; 
- садіння дерев та чагарників включає підготовку посадкових місць 

(копання ямок), транспортування посадкового матеріалу, посадку дерева 

або чагарника, одноразовий полив та ін.; 
- пониження газонів – зняття шару ґрунту бульдозером, підготовка ґрунту 

(перекопування або культивація), розрівнювання поверхні з очищенням 

від каміння і сміття, посів та ін.; 
- догляд за розсадником включає прополювання та рихлення, підготовку 

ґрунту, висаджування сіянців дерев та чагарників, полив, підживлення, 

захист від шкідників та ін.; 
Весь виробничий процес супроводжують транспортні витрати (перевезення 

лісоматеріалу, сміття, води та ін.), матеріальні витрати (посадковий матеріал, 

запчастини, паливо-мастильні матеріали та ін.), вантажно-розвантажувальні 

роботи, прибирання рослинних решток та сміття після закінчення 

технологічних процесів, підготовка та ремонт засобів малої механізації, 

транспортних засобів. 



Для своєчасного виконання необхідних робіт з утримання зелених 

насаджень та з метою охоплення доглядом більшої площі зелених насаджень 

проводяться такі заходи: 
1) створення в осінньо-зимовий період бригад із залученням водіїв та 

трактористів до виконання робіт по обрізуванню гілок та видаленню 

аварійних дерев, вирубуванню порослі та ін.; 
2) організація громадських робіт для виконання некваліфікованих видів 

робіт; 
3) виконання невідкладних робіт по всій території Лубенської 

територіальної громади. 
 

6. Фінансове забезпечення Програми 
 

 Фінансування Програми з поліпшення утримання та збереження 

зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки 
реалізується за рахунок бюджетних коштів. Витратна частина на 2022-2024 
роки становить 35165,991 тис. грн. (Тридцять п’ять мільйонів сто шістдесят 

п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна грн.) 
Початок реалізації Програми: 2022 рік. 
 

 
Секретар міської ради                                               Маргарита КОМАРОВА 

 
 

 
 

 
 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА  "КОНВАЛІЯ" 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ 25162264;  р/р UA723808050000000026008406604,  
МФО 380805 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

37500 м. Лубни Полтавської області вул. Мистецька, 36, тел. 0951864209 

kpf_konvaliya@ukr.net 
 

Пояснювальна записка 
до Програми з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки 
        

 
Програма розроблена відповідно до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, Порядку визначення вартості робіт з утримання зелених 

насаджень в населених пунктах, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2005 р. № 

121 в редакції від 01.10.2012 р. Пунктом 4 «Технічні завдання» визначено 

обсяги робіт, які планується виконати в 2022-2024 роках, з урахуванням 

потреби в роботах по всій території Лубенської громади. Відповідно до цих 

обсягів та нормативів, зроблено розрахунок чисельності працівників та 

обслуговуючого персоналу, необхідних для виконання вищезгаданих робіт. 
У додатку 1 до пояснювальної записки викладено перелік об’єктів до 

технічних завдань Програми з обсягами робіт по вказаних об’єктах. 
Загальна потреба в коштах на утримання зелених насаджень на 2022-

2024 роки складає 35165,991 тис. грн.. Розрахунок в розрізі статей витрат 

викладено в додатку 2 до пояснювальної записки. 
   
 
 
 
Директор КПФ "Конвалія"                                                                Ніна ЖУК 
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Додаток 1 
 

 
Перелік об'єктів  

до технічних завдань Програми з поліпшення утримання та збереження 

зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки 
№ 

з/п Найменування робіт Назва об'єкту 
Од. 

вимір Обсяг Примітка 
1 Догляд за газонами 

скверів   
м. Лубни: м2 130249  

сквер на площі Слави м2 14540  
сквер 1000-ліття Лубен м2 1802  
сквер Шевченка м2 5430  
урочище "Рибки" м2 4260  
урочище Дубовий гай м2 10700  
сквер 3-го тисячоліття м2 5630  
сквер Першотравневий м2 3296  
сквер Героїв Небесної Сотні м2 5306  
сквер на площі Ярмарковій м2 1320  
сквер на вул. Індустріальній м2 7720  
сквер на площі Бекетова Олексія 

академіка м2 9571 
 

вхід в парк Молодіжний м2 2630  
Центральний парк м2 57164  
вхід в Центральний парк м2 880  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади м2 15772       
 

Всього: м2 146021 кратн.-4 
2 Догляд за вуличними 

газонами 
м. Лубни: м2 194769  

Володимирський майдан м2 1945  
розділювальна смуга ЗОШ №2 м2 1100  
розділювальна смуга "Лічмаш" м2 4405  
Залізничний вокзал м2 850  
проспект Володимирський м2 60410  
розподілювальна смуга ШБУ-9 м2 1120  
вул. Садова м2 5310  
вул. Мистецька м2 2080  
вул. Монастирська м2 4200  
вул. Першотравнева м2 190  
вул. Шевченка м2 2610  
пров. Шевченка м2 920  
Хорольський спуск м2 4030  
вул. Тютюнника Григора м2 600  
в'їзд з Києва (знак) м2 760  
вул. Старо-Троїцька м2 960  
вул. Ярослава Мудрого м2 3740  
вул. Прикордонників м2 2160  
вул. Драгоманова м2 4060  
вул. Вишневецьких м2 3885  
вул. Щелканова м2 960  
2 пров. Метеорологічний м2 370  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

вул. Олександрівська м2 15640  
вул. Лисенка м2 1260  
вул. Лубенського Петра м2 1930  
Замкова гора м2 11360  
вул. Грушевського м2 2070  
пам’ятник Прикордонникам м2 1534  
проспект Володимирський (від 

ПУЛ-18 до вул. Київської) м2 19220 
 

в'їзд з Києва (від вул. Київської 

до в'їзного знака) м2 18780 
 

Мгарський спуск  м2 3830  
вул. Братська м2 460  
площа Бекетова Олексія 

академіка  м2 3580 
 

вул. Героїв Чорнобиля м2 1030  
вул. Франка м2 950  
вул. Індустріальна м2 4800  
вул. Ляскіна Генерала м2 1070  
вул. Гагаріна м2 590  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади м2 3000 
 

Всього м2 197769 кратн.-3 
3 Посадка квітників з 

однорічників 
м. Лубни: м2 1598,8  
Центральний парк м2 317,2  
площа Слави м2           62  
вул. Ярослава Мудрого, 33 м2 16  
сквер 1000-ліття Лубен м2 219  
сквер Шевченка м2 77  
вхід в Центральний парк  м2 88  
розподілювальна смуга ЗОШ №2 м2 98  
розподілювальна смуга "Лічмаш" м2 404  
сквер Героїв Небесної Сотні м2 28  
парк Донченка м2 165,6  
вхід в Центральний парк (вази) м2 4  
Володимирський майдан (вази) м2 6  
Володимирський майдан  м2 20  
ЗОШ №10 м2 52  
вул. Монастирська м2 10  
СТО "Ліон" м2 22  
сквер 3-го тисячоліття м2 10  
Всього м2 1598,8  

4 Догляд за деревами м. Лубни: шт. 648  
сквер Героїв Небесної сотні шт. 58  
сквер по вул. Першотравневій шт. 142  
сквер 3-го тисячоліття шт. 99  
урочище "Рибки" шт. 31  
Володимирський проспект шт. 113  
площа Слави шт. 75  
вул. Шевченка шт. 15  
сквер "1000-ліття Лубен" шт. 11  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

вул. Мистецька шт. 25  
вул. Садова шт. 3  
сквер Шевченка шт. 18  
Володимирський майдан шт. 28  
вул. Монастирська шт. 6  
вул. Грушевського шт. 24  
Центральний парк шт. 346  
парк Донченка шт. 178  

Всього шт. 
       

1172 
 

 
5 

 
Догляд за 

чагарниками  

м. Лубни: шт. 679  
сквер на площі Ярмарковій шт. 85  
Володимирський проспект шт. 26  
площа Бекетова Олексія академіка шт. 9  
сквер Героїв Небесної сотні шт. 77  
площа Слави шт. 18  
сквер Шевченка шт. 29  
сквер 3-го тисячоліття шт. 38  
сквер "1000-ліття Лубен" шт. 121  
сквер по вул. Першотравневій шт. 65  
розподілювальна смуга "Лічмаш" шт. 45  
урочище "Рибки" шт. 7  
вул. Садова шт. 1  
вул. Грушевського шт. 24  
Володимирський майдан шт. 134  
Центральний парк шт. 483  
парк Донченка шт. 145  
Всього шт. 1307  

6 Догляд за живою 

загорожею 
м. Лубни: м2 1937  
Володимирський майдан м2 238  
проспект Володимирський м2 467  
сквер по вул. Першотравневій м2 633  
вул. Ярослава Мудрого 

(Хвилинка) м2 30 
 

сквер "1000-ліття Лубен" м2 24  
вул. Грушевського м2 22  
парк Донченка м2 39  
вхід в Центральний парк м2 484  
Всього м2 1937  

7 Догляд за квітниками 
з однорічників 

м. Лубни: м2 1598,8  
Центральний парк м2 317,2  
площа Слави м2           62  
вул. Ярослава Мудрого, 33 м2 16  
сквер 1000-ліття Лубен м2 219  
сквер Шевченка м2 77  
вхід в Центральний парк  м2 88  
розподілювальна смуга ЗОШ №2 м2 98  
розподілювальна смуга "Лічмаш" м2 404  
сквер Героїв Небесної Сотні м2 28  
парк Донченка м2 165,6  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

вхід в Центральний парк (вази) м2 4  
Володимирський майдан (вази) м2 6  
Володимирський майдан  м2 20  
ЗОШ №10 м2 52  
вул. Монастирська м2 10  
СТО "Ліон" м2 22  
сквер 3-го тисячоліття м2 10  
Всього м2 1598,8  

8 Догляд за квітниками 
з багаторічників 

м. Лубни: м2 929,5  
розподілювальна смуга "Лічмаш" м2 138  
СТО "Ліон" м2 27  
вул. Монастирська м2 23  
парк Донченка м2 69  
сквер Шевченка м2 26  
розподілювальна смуга ЗОШ №2 м2 110  
площа Слави м2 74  
Центральний парк м2 308  
урочище "Рибки" м2 21  
проспект Володимирський  м2 66  
сквер 3-го тисячоліття м2 26  
сквер Героїв Небесної Сотні м2 25  
ЗОШ №10 м2 12  
сквер 1000-ліття Лубен м2 4,5  
Всього м2 929,5  

9 Обприскування 

ялинок 
м. Лубни: шт. 365  
військове містечко (сквери) шт. 28  
площа Слави шт. 31  
в'їзд з м. Києва шт. 24  
проспект Володимирський шт. 138  
Сквер Героїв Небесної Сотні шт. 13  
Володимирський майдан шт. 21  
сквер "1000-ліття Лубен" шт. 3  
сквер на площі Ярмарковій шт. 19  
сквер Шевченка шт. 6  
Центральний парк шт. 69  
парк Донченка шт. 13  
Всього шт. 365  

10 Обрізка дерев без 

т/вишки 
м. Лубни: шт. 2050  
проспект Володимирський шт. 450  
вул. Метеорологічна шт. 29  
пров. Метеорологічний 2 шт. 12  
площа Слави шт. 49  
вул. Шевченка шт. 26  
сквер Героїв Небесної Сотні шт. 21  
вул. Олександрівська шт. 72  
сквер 3-го тисячоліття шт. 27  
сквер по вул. Першотравневій шт. 21  
вул. Хорольський спуск шт. 31  
вул. Ярослава Мудрого шт. 61  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

вул. Остапа Вишні шт. 66  
урочище "Рибки" шт. 32  
вул. Олійниці шт. 78  
вул. Драгоманова шт. 117  
вул. Кононівська шт. 51  
вул. Толстого шт. 132  
вул. Мистецька шт. 16  
вул. Садова шт. 59  
в'їзд з м. Києва шт. 92  
Заводський парк шт. 107  
Центральний парк шт. 165  
парк Донченка шт. 182  
площа Бекетова шт. 1  
Володимирський майдан шт. 4  
вул. Старо -Троїцька шт. 3  
вул. Інститутська шт. 2  
вул. П'ятикопа шт. 1  
вул. Лісна шт. 4  
вул. Сірика шт. 2  
Дитяча поліклініка шт. 3  
вул. Гоголя шт. 2  
вул. Крупська шт. 2  
вул. Авіаторська шт. 15  
вул. Драгоманова шт. 8  
вул. Гайдая шт. 3  
Дендропарк шт. 37  
вул. Панаса Мирного шт. 3  
вул. Поділ шт. 7  
вул. Вишневецьких шт. 9  
вул. Гвардійська шт. 2  
вул. Першотравнева шт. 5  
вул. Грушевського шт. 11  
ЗОШ №7 шт. 3  
вул. Індустріальна шт. 15  
вул. Мистецька шт. 2  
сквер Шевченка шт. 10  
інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 1200  
 
Всього шт. 3250  

11 Обрізка дерев з 

т/вишки 
м. Лубни: шт. 650  
вул. Інститутська шт. 5  
вул. Пушкіна шт. 11  
вул. Садова шт. 63  
вул. Олександрівська  шт. 70  
вул. Толстого шт. 43  
вул. Шевченка шт. 30  
вул. Київська шт. 6  
вул. Монастирська шт. 47  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

сквер Шевченка шт. 1  
площа Слави шт. 8  
проспект Володимирський шт. 60  
вул. Ломоносова шт. 28  
Сквер Героїв Небесної Сотні шт. 2  
вул. Ярослава Мудрого шт. 18  
Центральний парк шт. 11  
парк Донченка шт. 43  
площа Бекетова шт. 72  
вул. Метеорологічна шт. 21  
Заводський парк шт. 51  
пров. Толстого шт. 2  
вул. Крупська шт. 5  
вул. Авіаторська шт. 12  
вул. Ботанічна шт. 6  
пров. Шевченка шт. 4  
вул. Короленка шт. 17  
ЗОШ №1 шт. 14  
інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 500  
Всього: шт. 1150  

12 Видалення аварійних 

та сухостійних дерев 
з т/вишки 

м. Лубни: шт. 144  
Центральний парк шт. 8  
вул. Садова шт. 1  
площа Слави шт. 1  
вул. Метеорологічна шт. 8  
вул. Осипенко, 91 шт. 1  
вул. Залізнична, 37 шт. 2  
проспект Володимирський шт. 15  
вул. Авіаторська шт. 1  
площа Бекетова Олексія академіка шт. 8  
вул. Ярослава Мудрого шт. 3  
вул. Вишневецьких шт. 5  
вул. Монастирська шт. 1  
вул. Індустріальна шт. 5  
вул. П'ятикопа шт. 3  
вул. Горького шт. 3  
вул. Мистецька, 3 шт. 2  
ДНЗ №12 (вул. Чкалова) шт. 5  
парк Молодіжний шт. 1  
вул. Лісна, 23 шт. 2  
вул. Кошового шт. 1  
парк Донченка шт. 5  
вул. Верстатобудівників  шт. 2  
вул. Ломоносова шт. 2  
інші вулиці шт. 40  
Заводський парк шт. 12  
вул. Лісна шт. 1  
вул. Олександрівська шт. 4  
вул. Мистецька шт. 2  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 311  
Всього: шт. 455  

13 Видалення аварійних 

та сухостійних дерев 
без т/вишки 

м. Лубни: шт. 110  
площа Слави шт. 2  
сквер Шевченка шт. 1  
урочище "Рибки" шт. 3  
вул. Ярослава Мудрого шт. 1  
вул. Вишневецьких шт. 1  
вул. Гвардійська шт. 1  
вул. Олександрівська шт. 6  
вул. Індустріальна шт. 1  
вул. Мистецька шт. 1  
лугопарк "Водокачка" шт. 20  
площа Вокзальна шт. 2  
проспект Володимирський шт. 10  
в'їзд з боку м. Києва шт. 5  
сквер Героїв Небесної Сотні шт. 3  
інші вулиці шт. 53  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 160  
Всього: шт. 270  

14 Заготівля та 

завезення дров 

малозабезпеченим 

громадянам 

місто Лубни 3скл.м 
/чол. 

70  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  
3скл.м 
/чол. 

30  

Всього: чол. 100  
15 Заготівля та 

завезення дров для 

опалення 

комунальних закладів 

Лубенської 

територіальної 

громади 

комунальні заклади Лубенської 

територіальної громади 
м3 400  

16 Посадка дерев  м. Лубни: шт. 100  
сквер Шевченка шт. 9  
Сквер Героїв Небесної Сотні шт. 8  
площа Слави шт. 12  
сквер по вул. Першотравневій шт. 7  
сквер 3-го тисячоліття шт. 7  
урочище "Рибки" шт. 8  
проспект Володимирський шт. 10  
Центральний парк шт. 17  
парк Донченка шт. 22  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 50  
Всього: шт. 150  

17 Посадка чагарників м. Лубни: шт. 158  
сквер Шевченка шт. 12  
Сквер Героїв Небесної Сотні шт. 17  



№ 

з/п 
Найменування робіт Назва об'єкту Од. 

вимір 
Обсяг Примітка 

площа Слави шт. 13  
сквер по вул. Першотравневій шт. 7  
сквер 3-го тисячоліття шт. 5  
урочище "Рибки" шт. 2  
проспект Володимирський шт. 23  
сквер 1000-ліття Лубен шт. 22  
Центральний парк шт. 27  
парк Донченка шт. 30  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади  шт. 42  
Всього: шт. 200  

18 Пониження газонів з 

підготовкою ґрунту 

та посівом 

м. Лубни: м2 4700  
площа Бекетова м2 4700  
Всього: м2 4700  

19 Вирубка порослі м. Лубни: шт. 15000  
Хорольський спуск шт. 320  
Мгарський спуск шт. 800  
в'їзд з м. Києва шт. 1200  
проспект Володимирський (до 

вул. Київської) шт. 1120  
вул. Драгоманова шт. 600  
площа Бекетова Олексія 

академіка шт. 40  
вул. Олександрівська шт. 1000  
інші вулиці шт. 9920  

інші об’єкти Лубенської 

територіальної громади шт. 120000  
Всього: шт. 135000  

20 Догляд за 

розсадником 
вул. Мистецька, 36 м² 2100  

21 Вирощення 

посадкового 

матеріалу квітів для 

потреб Лубенської 

територіальної 

громади 

вул. Мистецька, 36 шт. 70000  

 
 

Директор КПФ «Конвалія»                                              Ніна ЖУК 
 

 
 

Додаток 2 
 
 

Розрахунок планової потреби в коштах на 2022-2024 роки 
 

 
№ Статті витрат Всього, Рік 



 
з/

п 

грн. 2022 2023 2024 

1 Заробітна плата та 

нарахування 26736208 8249895 8918906 9567407 
2 Матеріали, обладнання, 

запасні частини до 

транспортних засобів, та 

мотоінструменту, 

посадковий матеріал, 

інвентар та інструменти для 

господарської діяльності, 

паливно-мастильні 

матеріали, канцтовари, 

тощо 4292886 1359089 1431121 1502677 
3 Послуги сторонніх 

організацій (автопослуги, 

послуги зі страхування 

автотранспорту та водіїв, 

підвищення кваліфікації, 

проведення медичного 

огляду працівників та інші), 

комунальні послуги 

(водопостачання, 

електроенергія) 3986891 1439900 1242435 1304556 
4 Податки на землю, ПДВ, 

тощо  150006 50002 50002 50002 
 Всього: 35165991 11098886 11642463 12424642 

 
          Директор КПФ «Конвалія»                                              Ніна ЖУК 
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