
 

 

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  

«Безпечне місто на 2022-2024 роки» 

 

        Розглянувши Програму «Безпечне місто на 2022-2024 роки», подану 

Управлінням  житлово – комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, відповідно 

до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

1.  Затвердити Програму «Безпечне місто 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.  

3. Визначити комунальне підприємство «Лубни - водоканал» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області одержувачем коштів 

місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі «Безпечне місто на 

2022-2024 роки» 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління  житлово 

– комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  (начальник Князєв О.В.). 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 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 міської ради  

від  18 серпня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

«Безпечне місто на 2022-2024 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2021 рік 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Розробник Програми Управління житлово – комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

2 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління житлово – комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

3 Учасники Програми Управління житлово – комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

4 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки  

5 Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

І етап – 2022 рік 

ІІ етап – 2023 рік 

ІІІ етап – 2024 рік 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів , 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

 

360, 000 тис.  грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення 

Сучасне загострення соціально-політичної та економічної ситуації в 

державі не оминула і міські громади, які в даний період самотужки повинні 

вирішувати проблеми інфраструктури житлово – комунального господарства 

територіальної громади, яка після певного експлуатаційного терміну 

знаходиться на грані кризи, що безумовно пов’язане зі скрутним фінансовим 

становищем. Дані проблеми житлово-комунального господарства завжди 

знаходились у центрі уваги органів місцевого самоврядування і від того, як 

вирішуються дані проблеми на державному та регіональному рівнях, 

залежить життєдіяльність міста та його соціальна стабільність. 

Однією з глобальних проблем Лубенської територіальної громади є 

питання відсутності люків у зв'язку з їх викраденням та пошкодженням на 

об’єктах комунального водопостачання та водовідведення. Відкриті люки – 

це не просто питання крадіжок чи недбалості комунальних служб, це питання 

людського життя та здоров’я. 

У гонитві за примарною наживою крадії зовсім не задумуються над 

тим, на яку небезпеку наражають себе та решту людей,  така ситуація може 

призвести до жахливих наслідків, пов’язаних з виникненням нещасних 

випадків, а також до погіршення екологічного стану водних об’єктів, якості 

питного водопостачання та з метою недопущення ускладнення санітарно-

епідемічної ситуації в місті на системах водопостачання (ліквідації завалів та 

засмічення відкритих оглядових колодязів). 

Саме доступ до внутрішнього простору водопроводу і каналізації є 

основною функцією люків, але далеко не єдиною. Люки також виконують 

захисну роль, причому не тільки для системи, оберігаючи її від зовнішніх 

чинників, а й для людини, зводячи до нуля ймовірність його випадкового 

потрапляння в колодязь. 

Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та 

каналізаційних колодязів спрямоване на реалізацію державної,  регіональної 

та місцевої політики щодо зниження порушень нормального функціонування 

об'єктів водопостачання та водовідведення, зменшення виникнення загроз 

життю або здоров'ю людей, аварійних ситуацій та завданню майнової шкоди 

підприємствам житлово – комунального господарства, збереження здоров'я 

населення та покращення ведення господарської діяльності комунальними 

підприємствами. 

 

ІІ. Мета Програми 

Програма «Безпечне місто на 2022-2024 роки»  (далі Програма) 

спрямована на запобігання можливості крадіжки майна територіальної 

громади, попередження людського травматизму, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод на вулично-дорожній мережі за рахунок 

своєчасного встановлення відсутніх люків.                                                         



        

Ш. Головні цілі та завдання Програми: 

Головними цілями і завданнями є: 

- вирішення проблеми небезпеки відкритих колодязів; 

- проведення робіт, спрямованих  на встановлення, заміну та належну 

експлуатацію існуючих технічних засобів; 

- попередження нещасних випадків на об’єктах та спорудах 

водопостачання та водовідведення; 

– забезпечення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах 

відповідно до встановлених нормативів та стандартів; 

– забезпечення  збереження комунального майна;  

– підвищення  рівня безпеки в місті; 

– зниження рівня звернень щодо викрадень люків до правоохоронних 

органів; 

– підвищення рівня довіри населення до органів місцевого 

самоврядування. 

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Бюджетні кошти в сумі 360,000 тис. грн. використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням  Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області  про бюджет 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки для придбання люків 

та інших матеріалів (вартість придбання матеріалів складено в цінах станом 

на 01.08.2021р), необхідних для їх встановлення. 

Головний розпорядник – Управління житлово – комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Впровадження Програми матиме для підприємства-розробника, міста 

та Лубенського району  не лише значну економічну вигоду, а й вагомий 

соціальний та економічний ефект. 

Основна користь Програми – це зменшення соціальної напруги в 

результаті запобігання травматизму та виникненню нещасних випадків у 

місцях загального користування. 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                                 Маргарита КОМАРОВА 



Пояснювальна записка до проекту рішення  

Про затвердження програми «Безпечне місто на 2022-2024 роки» 

    Однією з глобальних проблем міста Лубни та Лубенського району являється 

питання відкритих люків на об’єктах комунального водопостачання та 

водовідведення.  

 Відкриті люки, це – не просто питання крадіжок чи недбалості комунальних 

служб, це питання людського життя та здоров’я.  

   Основною причиною травмування людей та створення аварійних ситуацій 

являється розкрадання люків і кришок колодязів, та, як результат, засмічення 

внутрішніх підземних частин колодязів і камер сміттям і різними предметами. 

  Саме доступ до внутрішнього простору водопроводу і каналізації є основною 

функцією люків, але далеко не єдиною. Люки також виконують захисну роль, 

причому не тільки для системи, оберігаючи її від зовнішніх чинників, а й для 

людини, зводячи до нуля ймовірність його випадкового потрапляння в колодязь. 

    Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та 

каналізаційних колодязів спрямоване на реалізацію державної,  регіональної та 

місцевої політики щодо зниження порушень нормального функціонування об'єктів 

водопостачання та водовідведення, зменшення виникнення загроз життю або 

здоров'ю людей, аварійних ситуацій та завданню майнової шкоди підприємствам 

ЖКГ, збереження здоров'я населення та покращення ведення господарської 

діяльності комунальними підприємствами необхідно придбання та встановлення 

комплектів люків на інженерних мережах водопостачання та водовідведення  

вартість становить  360,000 тис.грн. (вартість придбання матеріалів складено в 

цінах станом на 01.08.2021р) 

- Люк легкий каналізаційний полімерний чорний 30 кг,ф кр -620х45,ф корп..-

780х80, 3т, (2 вуха); 

- Люк чавунний важкий тип «В» із з/л (С250 Водоканал) із мет.обробкою чавун 

120кг,ф кр.-635,ф корп..-850х120, 25т (4вуха). 

 

 

 

Начальник управління житлово – комунального  

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                         Олександр КНЯЗЄВ 

Лубенського району 

Полтавської області               
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