
 
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 (друга сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я  

17  грудня 2020 року 

 
Про внесення змін до програми  
з утримання та ремонту доріг  
у м. Лубни на 2020 рік 
 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Шляхрембуд» 
Лубенської міської ради про внесення змін до програми утримання та ремонту 
доріг у м. Лубни на 2020 рік, відповідно до 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 з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 
2020 рік,  затвердженої рішенням міської ради від 10 жовтня 2019 року зі 
змінами, а саме:  

- п.3, п.24 Розділу 4  програми «Перелік  завдань і заходів програми» 
викласти в новій редакції: 

№ 
з/п 

Найменування робіт і витрати Одиниця 
виміру 

Кількість Сума,  
грн. 

3 Виготовлення та встановлення 
дерев’яних решіток  колодязів системи 
зливоприймання     (згідно додатку № 3) 

шт. 110 6 487 

24 Поточний дрібний ремонт 
асфальтобетонного покриття (згідно дод.7 
до п.1.10 Порядку проведення ремонту та 
утримання об’єктів благоустрою населених 
пунктів)              

 м2 13220 3901675 

 
- додаток № 3 до Програми з утримання та ремонту доріг у м.Лубни на 2020 

рік викласти в новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-
комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Сосну О.М. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Діденка О.Г. та 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                                                     О.П. 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 виконавчого комітету 
міської ради                                                                                Т.О. Романенко 
 
Начальник юридичного 
відділу виконавчого комітету                                                Н.М. Мелентьєва 
міської ради 
                                      
 
Начальник відділу 
житлово-комунального господарства 
та капітального будівництва О.М. Сосна 
виконавчого комітету міської ради 
 
Начальник організаційного 
відділу Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галушка О.О.,  
тел.74-801 

                                                                 
  



 
                                                      Додаток  

                                                                                                     до рішення Лубенської міської ради    
                                                                                                     Лубенського району 
                                                                                                     Полтавської області 

                                                                               від 17 грудня 2020 року 
                                                                                       

                                                                                    Додаток № 3 до програми 
                                                                                           з утримання та ремонту доріг  

                                                                               у м. Лубни на 2020 рік 
 

Перелік  
колодязів системи зливоприймання,  

що потребують виготовлення та заміни дерев’яних решіток  
в 2020 році (нова редакція) 

     

№ 

з/п 
Назва вулиці 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Проспект Володимирський шт. 25 

2 Шевченка шт. 8 

3 Хорольський спуск шт. 12 

4 Я.Мудрого шт. 5 

5 Монастирська шт. 12 

6 Олександрівська шт. 18 

7 Метеорологічна шт. 13 

8 В.Барки шт. 2 

9 І.Франка шт. 7 

10 Свободи шт. 2 

11 Кам’янопотоцька шт. 3 

12 Індустріальна шт. 3 

 Разом шт. 110 

 

Секретар  міської ради                                                                М.Ф. Комарова  
 

Погорєлко В.І.,  
6-11-32 



Комунальне підприємство “Шляхрембуд”  
Лубенської міської ради  

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Черняховського, 5 
тел/факс /05361/ 6-11-32   ел.адреса shrb@ukr.net 

 
Р/р UA323314670000026000301873023 в Філія Полтавське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Полтава 

Р/р UA038201720344330001000010227 в Держказначейська служба України, м. Київ УДКСУ  у 
Лубенському районі  МФО 820172 

 код ЄДРПОУ 24388925 

 
№ 204 від “ 02 ” грудня 2020р.                                      На ________________________ 

                                                                                                     

Лубенському  

міському голові 

Грицаєнку О.П. 

 

Пояснювальна записка 

про зміни до Програми з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік 

 

Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради працює на протязі 

2020 року згідно Програми з утримання та ремонту доріг у м. Лубни на 2020 рік, яка 

затверджена в сумі 12 124 519 грн. Станом на грудень 2020р. Програма профінансована 60 

відсотків від потреби. 

Незважаючи на неповне фінансування програми, за січень-листопад 2020 року по 

деяким видам робіт підприємство значно перевиконало затверджені в програмі об’єми. 

Враховуючи даний факт та для реалізації завдань програми до кінця 2020 року виникла 

необхідність у внесенні  змін до затверджених завдань і заходів програми. 

Порівняння затверджених завдань та заходів програми та фактично виконаних станом 

на 01.12.2020р. наведено в таблиці 1. 

           Таблиця 1 

№ 
п/п 

Найменування робіт і витрати Одини
ця 

вимір
у 

Рішення сесії 
15.10.2020р. 

Фактично 
виконано 

Кіль-
кість 

Сума, 
грн. 

Кіль-
кість 

Сума, 
грн. 

3 Виготовлення та встановлення 
дерев’яних решіток  колодязів 
системи зливоприймання         
(згідно додатку № 3) 

шт 100 6487 107 4014 

24 Поточний дрібний ремонт 
асфальтобетонного покриття 
(згідно дод.7 до п.1.10 Порядку 
проведення ремонту та утримання 
об’єктів благоустрою нас.пунктів)              

1 м2 11584 3901675 13214 3616575 

 



Зміни до Переліку завдань і заходів Програми утримання та ремонту доріг м. Лубни на 

2020 рік з урахуванням внесення змін наведено в таблиці 2. 

 Таблиця 2 

 

№ 
п/
п 

Найменування робіт і витрати 

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

 

Рішення сесії 
15.10.2020р. 

Пропонується 
до затвердження 

Зміни 

Кіль-
кість 

Сума, 
грн. 

Кіль-
кість 

Сума, 
грн. 

Кіль-
кість 

Сума, 
грн. 

3 Виготовлення та встановлення 
дерев’яних решіток  колодязів 
системи зливоприймання         
(згідно додатку № 3) 

шт 100 6487 110 6487 +10 0 

24 Поточний дрібний ремонт 
асфальтобетонного покриття 
(згідно дод.7 до п.1.10 Порядку 
проведення ремонту та 
утримання об’єктів 
благоустрою нас.пунктів)              

1 м2 11584 3901675 13220 3901675 +1636 0 

 
 
 
 

    Директор КП «Шляхрембуд»                                             В.І. Погорєлко 
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