
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (дванадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
   07 жовтня 2021 року 
 
Про внесення змін до комплексної програми 
аварійно-рятувально-водолазного 
обслуговування водних об’єктів міста 
Лубни на 2021 рік 
 
       Розглянувши  клопотання Лубенської комунальної рятувально-
водолазної станції про внесення змін до комплексної програми аварійно-
рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів міста  Лубни на 

2021 рік, затвердженої рішенням Лубенської міської ради  від 01.10.2020 
року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

міська рада  вирішила: 
 

1.  Внести зміни до комплексної програми аварійно- рятувально-
водолазного обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2021 рік, 
затвердженої рішенням Лубенської міської ради  від 01.10.2020 року, 

виклавши додаток до програми «Аналіз фінансування установи на 2021 р.» у 
новій редакції (додається). 

2.  Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв О. В.). 
     3. 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 та 
постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
 
 
 
 
 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 
                                                                               



  
 
ПОГОДЖЕНО: 

 
 

Секретар міської ради                                                          М.Ф. Комарова 
   
Голова постійної депутатської  
комісії з питань планування бюджету 
та фінансів                                                                              Р.В. Сендзюк         
 
                                                                                                                                                                                                                     
Голова постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності 
та екології                                                                               С.Л. Супрун 
 
Заступник міського голови                                                   О.Г. Діденко  
         
Начальник фінансового 
управління                                                                               Т.О. Романенко 
                                                                                                       
Головний спеціаліст 
юридичного відділу                                                                М.О. Євтушевський  
 
 
Начальник Управління  
житлово- комунального господарства                                  О. В. Князєв 
                                  
 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та ОСН                                   Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Євгенія Матюшенко  
74-801                                                        



                                                                             Додаток до рішення міської ради 
                                                              від 07 жовтня 2021 року   

 
                                                                                                

                                                                                                Додаток до Програми 
                
 
                                                                                        

Аналіз фінансування установи 
на 2021р. 

 

КЕКВ Назва 2021рік,  
сума, грн 

2110 Заробітна плата 756200,00 
2120 Нарахування на заробітну плату 145980,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 48500,00 

2220  Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 8800,00 

2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 34270,00 
2250 Витрати на відрядження 3000,00 
2273 Оплата електроенергії 3900,00 
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг 10000,00 

2282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 
10300,00 

2710 Виплата пенсій та допомог 88000,00 
2800 Інші видатки 5500,00 
3110 Придбання предметів довгострокового 

користування 24600,00 

Всього 1139050,00 
 
Загальна сума Програми на 2021р. -  1139050,00 грн. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                Маргарита КОМАРОВА 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛУБЕНСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ  
РЯТУВАЛЬНО-ВОДОЛАЗНОЇ СТАНЦІЇ 

В місті функціонує Лубенська комунальна рятувально-водолазна 

станція. 
Рішенням міської ради  від 01.10.2020 року затверджено Комплексну 

програму аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об’єктів 

міста  Лубни на 2021 рік. 
            Загальна сума  затвердженої Програми на 2021 рік становить 

1139050,00грн.  Зміни  в затвердженій Програмі на 2021рік зумовлені  

перерозподілом коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) та 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм 

не віднесених до заходів розвитку». 
Комплексною Програмою аварійно-рятувально-водолазного 

обслуговування водних об’єктів міста  Лубни на 2021 рік передбачено 

меншу суму по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних)програм не віднесених до заходів розвитку».  
 Враховуючи вищевикладене, зміни  вносяться до наступних статей 

витрат : 
- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм не 

віднесених до заходів розвитку   –  +730,00грн; 
- Оплата послуг (крім комунальних) – -730,00грн; 

 
Порівняльна таблиця показників  Програми на 2021 рік,грн. 

 
№ Назва заходу 2021 рік 

затверджено 
сума, грн 

2021рік з 

врахуванням 

змін сума,грн 

Примітка  
+збільшення 
-зменшення 

Підстава змін 

1 (2282)Окремі 

заходи по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку 

9570,00 10300,00 +730,00  Необхідність 

проходження 

навчання  

2 (2240)Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 

35000,00 34270,00 -730,00 Необхідність 

проходження 

навчання 
                                                                             
 
 
 
Начальник                                                                               Микола ШОСТАК 



 
 
 
 
 

Лубенська комунальна рятувально – водолазна станція 
37500, Полтавська обл., 
м. Лубни, I пров. вул. Поділ,18 А 
тел/факс: (05361) 77391 

 Р/р UA638201720344250003000045477, 
МФО 820172, код  ЄДРПОУ 32027023 

УДКСУ у Лубенському районі. 
Вих. № 67 
від «____ »  _________ 2021 р. 
 
 

Міському голові 
Олександру Грицаєнку                                                                                       
 
Начальнику управління ЖКГ  

                                                                                       Олександру КНЯЗЄВУ 
 
 

 
        У зв’язку з необхідністю проведення змін за статтями витрат зумовлених 

перерозподілом коштів, внаслідок економії по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних) та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних)програм не віднесених до заходів розвитку», просимо Вас 

внести зміни до Комплексної програми аварійно-рятувально-водолазного 

обслуговування водних об’єктів міста Лубни на 2021 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                Микола ШОСТАК                


