
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 з 

благоустрою Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 
 

Розглянувши Програму з благоустрою Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки, подану Управлінням житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада  вирішила : 
 

1. Затвердити Програму з благоустрою 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. Організацію виконання 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. та постійну  депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

     Лубенський міський голова            Олександр ГРИЦАЄНКО 
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                                                         до рішення Лубенської    

                                                         міської ради Лубенського   
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                                                        І.Загальні положення 

 

         Чисельність населення Лубенської територіальної громади складає 70 тис. 

чоловік. Загальна площа території 1070,3 кв.км. Однією із цілей стратегічного 

розвитку Лубенської територіальної громади є створення безпечного та 

комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення 

належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою в громаді  здійснюють 

комунальні підприємства КП «Шляхрембуд», КП «Сяйво», КП «Чисте місто», КП 

«Лубни-водоканал», КП «Конвалія», КП «Ритуалсервіс», КП«Лубниміськсвітло». 

Впродовж останніх років проведена значна робота у сфері благоустрою, що 

включає видатки на утримання доріг та прибирання територій загального 

користування (утримання двірників), вивіз твердих побутових відходів (ТПВ), 

поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану 

для освітлення електроенергію, а також по встановленню урн для сміття, ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, облаштуванню 

зупинок, дитячих майданчиків, інші роботи. Програма з благоустрою Лубенської 

територіальної  громади на 2022-2024 роки (далі Програма) є логічним 

продовженням розпочатої роботи. 
 

2. Мета Програми 

 

       Програма полягає у реалізації державної політики у сфері благоустрою 

населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою 

відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов 

життєдіяльності людини. 

       Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання 

в належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення 

їх естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей громади. 

 

3.Основні завдання Програми та шляхи реалізації 

Основним завданням є : 

– підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади; 

–    моніторинг стану благоустрою вулиць населених пунктів громади; 

–    стале забезпечення роботи житлово-комунального господарства населених 

пунктів громади. 

       Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, 

архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та 

економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території громади та 

сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме щодо: 

 

 



загальних питань благоустрою: 
– дотримання Правил благоустрою населених пунктів; 

– підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою; 

– захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, 

збереження їхніх функцій та якості; 

– благоустрій пам’ятників та пам’яток культурної та історичної спадщини; 

– нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків; 

– створення безпечних умов праці персоналу та безпечних виробничих умов під час 

утримання та ремонту об’єктів благоустрою; 

–  залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою; 

– навчально-виховні та інформаційні заходи, спрямовані на активізацію участі 

населення у сфері благоустрою; 

– систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних  питань та 

шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів; 

 

зовнішнього освітлення: 
– належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього 

освітлення населених пунктів громади; 

– реконструкція зовнішнього освітлення населених пунктів громади з 

використанням сучасних енергозберігаючих технологій; 

 

утримання зелених насаджень: 
– озеленення населених пунктів громади, відновлення та облаштування нових 

клумб, газонів, квітників. 

 

санітарного очищення: 
– утримання двірників та наглядачів міських кладовищ, організація прибирання 

території та вивіз твердих побутових відходів; 

– встановлення урн для сміття в місцях загального користування. 

 

4.Основні заходи Програми  

№ 

з/п 
Найменування заходів Програми на 2022-2024 роки 

1. Поточний ремонт та утримання тротуарів і доріг на території громади 

2. Виставлення таймерів в межах зон доби згідно затверджених графіків два 

рази на місяць, зняття показників лічильників з шаф обліку один раз на 

місяць, ліквідація пошкоджень ліній вуличного освітлення. 

3. Оплата за перетікання та спожиту електроенергію вуличного освітлення та 

світлофорного господарства 

4. Здійснення санітарної очистки     населених пунктів громади  

5. Утримання міського сміттєзвалища 

6. Озеленення території громади та утримання зелених насаджень (посадка 

дерев, посів і догляд за газонами, посадка та догляд за квітниками, косіння 

бур'янів, обрізка дерев та кущів, валка аварійних і сухостійних дерев, вирубка 



порослі та інше) 

7. Утримання,    ремонт    пам'ятників,    меморіальних дошок, історичних місць 

та місць захоронення видатних діячів 

8. Утримання кладовищ (утримання охоронців та наглядачів, вивіз сміття,  

ремонт архітектурних  форм,  благоустрій територій, завезення землі і води, 

водозабезпечення та водовідведення, захоронення одиноких і безрідних 

громадян та перевезення померлих) 

9. Ліквідація    несанкціонованих    звалищ    (вивезення сміття, переорювання 

території та завезення землі) 

10. Оплата за спожитий газ використаний для меморіального комплексу 
"Вічний вогонь" 

11. Утримання, ремонт, будівництво та облаштування автозупинок 

(облаштування  лавочками  і  урнами,     ремонт павільйонів, благоустрій 

посадочних площадок, встановлення навісів над контейнерами для збору 

ТПВ) та інше 

12. Утримання мереж дощової каналізації 

13. Утримання території  пляжів (утримання прибиральників території, ремонт, 

будівництво) 

14. Облаштування в'їзних знаків, облаштування східців та поручнів на спусках, 

будівництво підпірних стінок, заборів огорож та інше 

15. Замовлення проектної документації 

16. Придбання та постачання предметів, матеріалів, обладнання та інше 

17. Надання поточних та капітальних трансфертів для забезпечення 

безперебійної діяльності комунальних підприємств 

18. Будівництво під'їзної дороги до сектору поховання на 

кладовищах в м. Лубни 

19. Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів 
інфраструктури (МАФ)  

20. Улаштування парканів на кладовищах громади 

21. Оплата за сертифікат відповідності, що засвідчує закінчення робіт 
будівництва об'єкту минулих періодів 

22. Розробка Перспективного плану розвитку системи 
теплозабезпечення м. Лубни, Полтавської області» (енерго- та 
екологоефективна схема теплопостачання) 

23. Визначення місць вигулу собак на території Лубенської міської 
територіальної громади 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми планується здійснити протягом 2022-2024 років 

в межах коштів, передбачених у бюджеті Лубенської міської територіальної 

громади на відповідний рік та інших джерел, передбачених чинним законодавством 

України. 

 

6. Очікувані результати Програми 
  



Виконання Програми дасть змогу: 
– забезпечити реалізацію державної політики щодо благоустрою населених пунктів; 

– зменшити рівень забруднення території Лубенської територіальної громади; 

– забезпечити сталу та ефективну роботу комунальних підприємств з утримання 

об’єктів благоустрою. 

  

 

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради від 18.08.2021 року «Про 

затвердження Програми з благоустрою Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 
 
 
 

 Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на проведення 

комплексу робіт з інженерного захисту, виконання аварійно-відновлювальних 

робіт, розчищення, озеленення території, санітарного очищення, що 

здійснюється на території громади для раціонального використання, належного 

утримання, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини та 

довкілля. 

У виконанні перелічених заходів задіяні комунальні підприємства громади. 

Фінансування заходів Програми планується здійснити протягом 2022-2024 

років в межах коштів, передбачених у бюджеті Лубенської міської 

територіальної громади на відповідні роки та інших джерел передбачених 

чинним законодавством України. 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального господарства                     Олександр КНЯЗЄВ

 

 


