
 
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п'ятнадцята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 

 

 17 лютого 2022 року 
  

 Про внесення змін до програми  

 з утримання та ремонту доріг  

 у м. Лубни на 2021 рік 

   

Розглянувши клопотання КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області про внесення змін до програми з 

утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 рік, відповідно до Бюджетного 

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

Україні», 
   

міська рада  вирішила : 
  

1. Внести зміни до програми з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 

рік, затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 1 жовтня 2020 року,  а 

саме:  

- розділ 4. Перелік завдань  і  заходів  програми з утримання та ремонту доріг у 

м. Лубни на 2021 рік, викласти в новій редакції : 

        Основними завданнями програми  з утримання  та ремонту доріг Лубенської 

територіальної громади є:  

№ 

з/п 

Найменування робіт і витрати Одини            

ця виміру 

Кіль-

кість 

Сума,  

грн. 

1 Очищення сильно забрудненого 

дорожнього покриття навісною щіткою, 

поливання     

 (згідно додатку № 1) 

 м2 224000 64 384 

2 Ремонт системи зливоприймання 

 (згідно додатку № 2) 

  68 661 

3 Виготовлення та встановлення дерев’яних 

решіток  колодязів системи 

зливоприймання   

 (згідно додатку № 3) 

шт 66 3 199 

4 Очищення колодязів системи 

зливоприймання( без відкачування мулу)                  

(згідно додатку № 4) 

колодязь 300 243 984 

5 Технічний огляд мережі зливової 

каналізації без спускання до колодязя у 

зимовий період  

 (згідно додатку № 5) 

км 16 15 853 



6 Технічний огляд мережі зливової 

каналізації без спускання до колодязя у 

літній період      

(згідно додатку № 5) 

км 16 12 407 

7 Установлення люків (решіток) 

 (згідно додатку № 6) 

шт 60 308 134 

8 Очищення водовідвідних канав  

 (згідно додатку № 7) 

1 м 820 89 415 

9 Приготування протиожеледевого 

матеріалу на окремо розташованому 

майданчику 

м3 1160 442 749 

10 Чергування при зимовому утриманні 

доріг. Машиністи автомобіля КДМ без 

виїзду. 

1 год 2034 285 293 

11 Чергування при зимовому утриманні 

доріг.Машиніст екскаватора без виїзду. 

1 год 2400 310 964 

12 Розсипання протиожеледних матеріалів 

розподілювачем на базі автомобіля  

«МАЗ» 

 (згідно додатку № 8.1)  

тис. м.кв. 24900 418 213 

13 Розсипання протиожеледних матеріалів 

розподілювачем на базі автомобіля  «ЗІЛ» 

 (згідно додатку № 8.1) 

тис. м.кв. 2008 38 606 

14 Очищення проїжджої частини дороги від 

снігу, який щойно випав, та при 

патрульному очищенню автомобілем  

«МАЗ» 

 (згідно додатку № 8.2) 

1 км 3674 124 214 

15 Очищення проїжджої частини дороги від 

снігу, який щойно випав, та при 

патрульному очищенню автомобілем  

«ЗІЛ»  

(згідно додатку № 8.2) 

1 км 580 46 643 

16 Очищення проїжджої частини дороги від 

снігу  трактором на пневмоколісному 

ходу, обладнаним відвалом. Сніг, який 

щойно випав.     

 (згідно додатку № 8.2) 

1 км 1200 73 133 

17 Очищення проїжджої частини дороги від 

снігу  автогрейдером. Сніг, який щойно 

випав.   

 (згідно додатку № 8.2) 

1 км 250 45 001 

18 Навантаження сипких матеріалів ( щебінь, 

гравій, пісок, протиожеледні матеріали)  

1 м3 1500 49 077 

19 Розвезення протиожеледної суміші по 

спусках  

1 м3 133 45 996 

20 Виправлення профілю щебеневих та 

ґрунтових доріг           

1 м2 117000 1 812 180 

21 Поточний дрібний ремонт 

асфальтобетонного покриття    (згідно 

1 м2 12174 4 906 122 



дод.7 до п.1.10 Порядку проведення 

ремонту та утримання об’єктів 

благоустрою населених пунктів)              

22 Поточний середній ремонт 

асфальтобетонного покриття                      

1 м2 2235 1 073 077 

23 Бетонування спусків доріг  1 м2 400 257 915 

24 Очищення доріг від снігу сторонніми 

організаціями згідно заключених 

договорів 

1 км 760 210 000 

25 Очищення проїжджої частини доріг біля 

бордюрів 

1 км 60 132 210 

26 Послуги з чищення каналізаційних 

колекторів 

м 500 300 000 

27 Аварійний ремонт асфальтобетонного 

покриття  

м2 173 88 222 

28 Очищення решіток колодязів 

зливоприймання від снігу 

м2 344 2 774 

29 Зашпаровування щілин та тріщин в 

асфальтобетонних покриттях 

м 2000 139 200 

30 Поточний середній ремонт шляхопроводу грн  50 000 

31 Планування обочин м2 18000 160 920 

32 Ремонт бордюрів м.п. 180 28 069 

33 Розсипання протиожеледних матеріалів 

вручну 
1 м2 

12000 37 180 

34 Систематична дезінфекційна обробка 

доріг 
км 

3240 398 600 

35 Заготівля земляних мас (ґрунту) м3 2000 534 132 

 Всього   12 816 527 
 

- Додаток 2 Перелік колодязів системи зливоприймання, що потребують 

ремонту у 2021 році  до програми з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 

рік, викласти в новій редакції (Додаток 2 додається). 

3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово – 

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району (начальник Князєв О.В.). 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 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 
 



   

  ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Секретар міської ради                                                       Маргарита КОМАРОВА 
   

Голова постійної депутатської  

комісії з питань планування бюджету 

та фінансів                                                                          Роман СЕНДЗЮК  

 

                                                                                                                                                                                                                     

Голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово – комунального 

господарства, комунальної власності 

та екології                                                                             Сергій СУПРУН 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності 

виконавчих органів ради                                                  Олександр ДІДЕНКО 

           

 

Начальник фінансового 

управління                                                                          Тамара  РОМАНЕНКО 

 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу                                                       Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

                                      

 

Начальник управління 

житлово – комунального господарства                          Олександр КНЯЗЄВ 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН                             Наталія УВАРОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Євгенія Матюшенко 

тел.74-801 



                                                                                                      Додаток 2 до Програми з  

утримання та ремонту доріг 

                                                                                                     Лубенської територіальної  

                                                                                                      громади на 2021 рік  

                                                                                        

РЕМОНТ  

 системи зливоприймання  

в 2021 році 
 

 

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ремонт колодязів системи зливоприймання 

1 Пр-кт Володимирський шт 4 

2 Олександрівська шт 2 

3 Монастирська шт 2 

4 Короленка шт 2 

5 Я.Мудрого шт 2 

6 Верстатобудівників шт 1 

7 Польова шт 1 

8 Шевченка шт 1 

 Разом  15 

Ремонт лотка системи зливоприймання 

1 О.Вишні грн. 33610 

2 Братська грн. 8125 

3 Кузні грн. 354 

 Разом   42089 
 

       

 

 

 
 

Директор КП «Шляхрембуд»                               Владислав ПОГОРЄЛКО 

 

 

 

 
 


	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\31. Про внес. зм. до прогр. з утрим. та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 р\Рішення.doc
	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\31. Про внес. зм. до прогр. з утрим. та ремонту доріг у м. Лубни на 2021 р\Додаток 2  до Програми.doc

