
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 лютого 2022 року 

 

Про проблеми та перспективи розвитку 

сільських територій Лубенської 

територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань забезпечення 

представництва інтересів жителів сільських територій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області   

Зеленської Ю.О. про проблеми та перспективи розвитку сільських територій 

Лубенської територіальної громади, керуючись статтями 25, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Інформацію начальника відділу з питань забезпечення 

представництва інтересів жителів сільських територій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області    

Зеленської Ю.О. про проблеми та перспективи розвитку сільських територій 

Лубенської територіальної громади взяти до відома (інформація додається). 

2. Відділу з питань забезпечення представництва інтересів жителів 

сільських територій виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Зеленська Ю.О.): 

- сприяти благоустрою сільських територій громади; 

- сприяти відновленню, збереженню та розширенню соціальної 

інфраструктури сільських населених пунктів; 

- забезпечити зняття адміністративних бар’єрів, що перешкоджають 

задоволенню суспільних потреб сільського населення; 

- надавати інформаційно-консультаційний супровід суб’єктам 

господарювання в частині реалізації обласних, державних та 



міжнародних програм підтримки розвитку підприємництва в різних 

галузях господарювання. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ з 

питань забезпечення представництва інтересів жителів сільських територій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Зеленська Ю.О.). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бредун С.І. та 

на постійну депутатську комісію з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій.  

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради від 17.02.2022 року 

«Про проблеми та перспективи розвитку сільських територій Лубенської 

територіальної громади» 

 

Проєкт рішення розроблений з метою інформування депутатів міської 

ради про поточний стан, проблеми та перспективи розвитку сільських 

населених пунктів громади. 

До складу Лубенської територіальної громади входять 62 сільських 

населених пунктів, в яких проживає близько 24 тис. осіб. Загальна площа 

громади складає понад 100 тис. га. 

Сільські території перебувають у складному становищі. Зруйнована 

дорожня та соціальна інфраструктура. У більшості сіл населення не отримує 

всі необхідні послуги. Закриття ФАПів, шкіл, ДНЗ, скорочення поштових 

відділень, ліквідація банкоматів, відсутність транспортного сполучення з 

м.Лубни та обласним центром, призводить до ускладнення і погіршення умов 

проживання в селі.  

Більшість комунальних закладів у вкрай занедбаному стані. Руйнація 

фундаментів, дахів, стін, відсутність опалення призводить до примусової 

оптимізації комунальних закладів. Приміщення, що перебували у гарному 

стані на даний час розкрадені, понівечені невідомими особами. З кожним 

днем знижуються перспективи їх подальшого використання. 

Відділом планується розпочати та продовжити реалізацію ряду 

заходів спрямованих на покращення якості проживання в сільських 

населених пунктах громади. 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

забезпечення представництва інтересів  

жителів сільських територій                                               Юліана ЗЕЛЕНСЬКА 

 



Інформація про проблеми та перспективи розвитку сільських територій 

Лубенської територіальної громади 

 

До складу Лубенської територіальної громади входять 62 сільських 

населених пунктів, в яких проживає близько 24 тис. осіб. Загальна площа 

громади складає понад 100 тис. га. 

 

Сільські території перебувають у складному становищі. Зруйнована 

дорожня та соціальна інфраструктура. У більшості сіл населення не отримує 

всі необхідні послуги. Закриття ФАПів, шкіл, ДНЗ, скорочення поштових 

відділень, ліквідація банкоматів, відсутність транспортного сполучення з 

м.Лубни та обласним центром, призводить до ускладнення і погіршення умов 

проживання в селі.  

 

Більшість комунальних закладів у вкрай занедбаному стані. Руйнація 

фундаментів, дахів, стін, відсутність опалення призводить до примусової 

оптимізації комунальних закладів. Приміщення, що перебували у гарному 

стані на даний час розкрадені, понівечені невідомими особами. З кожним 

днем знижуються перспективи їх подальшого використання. Прикладом 

цього є Вільшанський дитячий садок, який припинив свою діяльність у 2018 

році, приміщення відремонтоване, в гарному стані, проте погодні умови та 

відсутність будь-якого догляду за будівлею роблять свою справу. У грудні 

місяці впала зовнішня сторона стіни. 

 

Найгірша ситуація із закладами культури. На утримання та 

проведення хоча б поточних ремонтів цих приміщень десятиліттями не 

виділялись кошти, що змушувало працівників культури підтримувати 

будинки культури/клуби в основному власними силами.  

 

Відділом планується розпочати та продовжити реалізацію ряду 

заходів спрямованих на покращення якості проживання на селі в межах 

громади, що передбачені Програмою економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади на 2022 рік.  

 

Так у 2022 році продовжується співпраця із ДП «Агентство місцевих 

доріг в Полтавській області» в частині приведення до належного 

експлуатаційного стану смуг відведення автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, шляхом підписання відповідного 

дипломатичного документу – Меморандуму та ремонт автомобільних доріг 



загального користування місцевого значення на умовах співфінансування із 

міською радою. 

 

Також, велика увага приділяється співпраці із товаровиробниками та 

агрохолдингами, які проваджують свою діяльність на території громади, в 

частині соціально-економічного розвитку сіл. 

 

У 2021 році, за підтримки місцевих агровиробників було 

профінансованоно дні сіл на території громади, культурно-масові заходи, як 

приклад - Кубок із міні-футболу ім. Вадима Гетьмана, поїздки аматорських 

колективів художньої самодіяльності сільських закладів культури, 

привітання першокласників до свята 1 Вересня, привітання школярів і 

вихованців дитсадків із Новим Роком та інше.  

 

Болючим питанням було та залишається надання первинних медичних 

послуг на селі. Так, у 2022 році за підтримки агровиробників          

(Коваленко О.Ф. голова СФГ «Діброва»), за рахунок місцевого бюджету та 

коштів, що надійдуть до бюджету від продажу земельних ділянок 

комунальної власності, що перебували у постійному користування 

фермерських господарств планується відновлення роботи ряду пунктів 

здоров’я, у тому числі покращення умов обслуговування населення в ПЗ       

с. Оріхівка. 

 

За рахунок коштів, що надійдуть у місцевий бюджет за рахунок 

продажу земельної ділянки, що перебуває у постійному користуванні 

громадянина для створення фермерських господарств на території 

Михнівського старостинського округу планується здійснити ремонт 

спортивної зали в сільському будинку культури в с. Михнівці. Для нас є 

пріоритетом, щоб кошти які надійшли від певних територій повертались туди 

ж для реалізації подібних проєктів.  

 

Поступові зміни клімату, несприятливі погодні умови, екологічні 

негаразди призводять до пересихання води в криницях, зношеність мереж 

водопостачання та водовідведення стають причиною постійних відключень 

води та виникнення екологічних проблем в частині водовідведення. Маємо 

надію, що найближчим часом пройде друге читання та буде прийнято Закон 

України «Про Загальнодржавну цільову програму «Питна вода України» на 

2022-2026 роки», яким передбачені наступні основні заходи: 



- Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт) водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб 

споживачів у питній воді, із застосуванням новітніх технологій 

відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони; 

- Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення із 

застосуванням новітніх технологій; 

- Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення. 

 

Особиста безпека громадян, майна, бізнесу є актуальним питанням у 

сільських населених пунктах громади. З метою створення безпечного 

середовища для перебування, проживання та ведення бізнесу в селах, 

забезпечення особистої безпеки громадян, збереження майна, у тому числі 

комунального, покращення криміногенної ситуації, профілактики 

протиправних дій та надзвичайних ситуацій планується ряд заходів, а саме: 

встановлення камер відеоспостережень, початок роботи поліцейського 

відділення та місцевої пожежної охорони у с. Вовчик. 

 

 

Начальник відділу з питань забезпечення 

представництва інтересів жителів  

сільських територій                                                             Юліана ЗЕЛЕНСЬКА 
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