
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   17 лютого 2022 року 

 

Про внесення змін до Програми 

з покращення водопостачання та  

водовідведення сільських населених  

пунктів Лубенської територіальної  

громади на 2022-2024 роки  

 

 

Розглянувши клопотання КП «Сяйво» про внесення змін до  Програми з 

покращення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки відповідно до Закону 

України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до Програми з покращення водопостачання та 

водовідведення сільських населених пунктів Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки,  затвердженої рішенням Лубенської міської ради 

від 18 серпня 2021 року, а саме: 

- у додатку «Перелік заходів щодо покращення водопостачання і 

водовідведення  сільського населення Лубенської територіальної 

громади  на 2022-2024 роки» пункти 2,12 викласти у новій редакції: 

 

2 

Розроблення проєктної документації 

для будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту свердловин та 

інших об’єктів водопостачання та 

водовідведення  

300 

 
2022-2023 

місцевий 

бюджет 

 

 

12 

Надання поточних трансфертів на 

придбання матеріалів для огорожі зон 

санітарної охорони водопостачання 

громади  

500 

 
2022-2024 

Місцевий 
бюджет 

КП 

«Сяйво» 



-  у розділі  VІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми: 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2022-2024 роки  змінити 

«15330,00 тис. гривень» на  «15880,00 тис. гривень ( п’ятнадцять мільйонів 

вісімсот вісімдесят тисяч гривень )». 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

передбачити кошти для реалізації  Програми.  

3. Організацію виконання цього 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 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                                             Олександр ДІДЕНКО 

           

Начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

міської ради                                                                     Тамара РОМАНЕНКО 

 

Головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого комітету                               Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

міської ради 

                                      

 

      Начальник Управління 

      житлово-комунального   

      господарства                                                                      Олександр КНЯЗЄВ 

 

 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради та ОСН                              Наталія УВАРОВА 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Наталія Коляда, 74-801 


