
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

16  грудня 2021 року 

 

Про внесення змін до Програми  

Питна вода Лубенської територіальної  

громади на 2021-2025 роки 

        

         Розглянувши клопотання КП «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області про внесення змін до Програми «Питна 

вода Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої 

рішенням Лубенської міської ради від 18 лютого 2021 року зі змінами, з метою 

забезпечення безперебійної роботи КНС № 8, відповідно до ст.91 Бюджетного 

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

в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до Програми «Питна вода Лубенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Лубенської міської ради 

від 18 лютого 2021 року зі змінами, а саме: 

- Розділ V «Завдання та заходи програми» в п.3.2. Водовідведення -  

доповнити  наступним змістом: 

п.3.2.11. Реконструкція силових електромереж  (отримання технічних 

умов, виготовлення проєктної документації), придбання та монтаж 

електричного обладнання. 

- Розділ  VІІ «Обсяги та джерела фінансування програми» змінити 

цифри 2 134 762 грн. (два мільйона сто тридцять чотири тисячі сімсот 

шістдесят дві гривні) на 2 434 762 грн. ( два мільйони чотириста  тридцять 

чотири  тисячі сімсот шістдесят дві гривні). 

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. та 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади на 2021-

2025 роки»  

 

      

   Доводимо до Вашого відома, що КНС№8, яка знаходиться на балансі 

КП«Лубни-водоканал» під’єднана електро-кабельними мережами 0,4кВ від 

трансформаторної підстанції, яка належить ТОВ «Лубенський молочний завод» 

за адресою :  вул. Індустріальна, 2 . У разі припинення діяльності даного заводу 

та відключення трансформаторних підстанцій, КНС№8 залишиться без 

електроживлення, що в свою чергу призведе до припинення водовідведення та 

водопостачання мікрорайону «Автомаш». Дана ситуація може призвести до 

надзвичайної ситуації з непередбачуваними техногенними та екологічними 

наслідками. 

   Для недопущення вищезгаданих наслідків потрібно провести певні заходи щодо 

під’єднання КНС№8 до мереж Полтаваобленерго. 

   На даний час з боку КП«Лубни-водоканал» на адресу  ПАТ«Полтаваобленерго» 

було направлено заяву про приєднання з супроводжуючим пакетом документів. 

 

 

Начальник КП «Лубни - водоканал»                           Алла КОСОЛАП 
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