
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(позачергова третя сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року 

Про затвердження  програми з благоустрою 

території Лубенської територіальної громади 

на 2021 рік  

  

Розглянувши програму з благоустрою території Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік, подану сільським комунальним підприємством «Сяйво», 

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. Затвердити програму з благоустрою території Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік (додається). 

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник 

Романенко Т.О.)  передбачити кошти для реалізації програми на 2021 рік. 

3. Визначити сільське комунальне підприємство «Сяйво» одержувачем 

коштів місцевого бюджету шляхом надання субсидій по програмі з  

благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  Сосну О.М.  

5. 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 
 

 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 24 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

з благоустрою території Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 2020  

  



ПАСПОРТ 
(загальна характеристика Програми) 

Програми з  благоустрою території Лубенської територіальної громади на 

2021 рік 

1. Назва Програми Програма з благоустрою території Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік  

2 

 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

3. Розробник Програми 

 

 

Співрозробник Програми 

Відділ  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

СКП «Сяйво»  

 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

СКП «Сяйво» 

Відділ  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

6. Учасники Програми Відділ  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, 

СКП «Сяйво»- одержувач бюджетних коштів 

7. Термін реалізації Програми 2021 рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Лубенської територіальної громади та 

інші джерела фінансування, не заборонені 

діючим законодавством України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

8 610,00 тис. грн. 

9.1. Коштів міського бюджету та 

інших джерел фінансування, 

не заборонених діючим 

законодавством України 

8 610,00 тис. грн. 

 

  



ПРОГРАМА 

з благоустрою території Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік 

 
1. Загальні положення.  

Програма розроблена для забезпечення виконання робіт із 

благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі 

стихійними сміттєзвалищами та утримання доріг на території Лубенської 

територіальної громади. Програма визначає загальний порядок планування, 

ремонту, утримання і фінансування робіт з благоустрою, а також встановлює 

певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного 

покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності до Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про благоустрій населених 

пунктів». 

2. Мета програми. 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, 

спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та 

екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності на території Лубенської 

територіальної громади, а саме: 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 

Лубенської територіальної громади (організація прибирання, покіс 

зелених зон, облаштування квітників тощо); 

 утримання зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, 

газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного освітлення населених пунктів Лубенської 

територіальної громади ( поточне утримання, впровадження 

енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення, 

розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо); 

 створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 

парків, скверів, місць масового відпочинку населення, облаштування 

дитячих, спортивних майданчиків тощо); 

 організація робіт з благоустрою під час підготовки до проведення 

державних, релігійних та місцевих свят; 

 забезпечення вчасного прибирання місць загального користування; 



 проведення відновлення благоустрою території після аварій або 

природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою на належному 

рівні; 

 поточне утримання кладовищ територіальної громади; 

 проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 

правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні 

порядку за місцем проживання. 

 

3. Строки виконання програми. 

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2021 року. 

4. Перелік  завдань і заходів програми. 

      4.1 Перелік заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури на території Лубенської територіальної 

громади 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт і витрати Одиниця 

виміру 
Кількість 

Сума, 

тис.грн. 

1 Утримання в належному стані  узбіч 

вулиць населених пунктів в літній 

період (косіння)                                                     

тис.м2 8100 358,500 

2 Розсипання протиожеледних 

матеріалів розподілювачем на базі 

автомобіля «МАЗ» 

тис. м2 332,19 66,700 

3 Очищення доріг комунальної 

власності від снігу  екскаватором 
км 936,32 61,000 

4 Очищення доріг комунальної 

власності від снігу  тракторами 
км 2800 170,800 

5 Планування узбіч доріг комунальної 

власності 
м2 17000 153,000 

6 Поточний ямковий ремонт доріг 

комунальної власності  

(поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття 1м² становить 400 грн; 

поточний ремонт щебеневого 

покриття 1м² становить 200 грн.) 

шт 18 3600,000 

 Всього   4 410,000 
 

 

  



Перелік 

населених пунктів для очищення від снігу в зимовий період 
 

№ з/п Назва Протяж-

ність 

вулиць 

Кількість 

проходів 

Протяж-

ність 

очищення 

Кількість 

проходів 

за сезон 

Всього 

протяжність 

очищення 

км. км км 

1 Дороги с.Мгар 8,0 2 16 6 96 

2 Дороги 

с.Вільшанка 
11,8 2 23,6 6 141,6 

3 Дороги с.Лука 3,8 2 7,6 6 45,6 

4 Дороги с. Засулля 30,29 2 60,58 6 363,48 

5 Дороги 

с.Солониця 
6,72 2 13,44 6 80,64 

6 Дороги с. Новаки 24,57 2 49,14 6 294,84 

7 Дороги с. Пишне 4,4 2 8,8 6 52,8 

8 Дороги. 

с.Михнівці 
3,75 2 7,5 6 45 

9 Дороги с. Терни 6,8 2 13,6 6 81,6 

10 Дороги 

с.Олександрівка 
7,6 2 15,2 6 91,2 

11 Дороги 

с.П’ятигірці 
0,100 2 0,2 6 1,2 

12 Дороги 

с.Шершнівка 
11,72 2 23,44 6 140,64 

13 Дороги 

с.Назарівка 
8,3 2 16,6 6 99,6 

14 Дороги 

с.Мацківці 
19,15 2 38,3 6 229,8 

15 Дороги 

с.Оріхівка 
11,35 2 22,7 6 136,2 

16 Дороги 

с.Барвінщина 
1,14 2 2,28 6 13,68 

17 Дороги с. Стадня 1,65 2 3,3 6 19,8 

18 Дороги 

с.Свічківка 
2,99 2 5,98 6 35,88 

19 Дороги 

с.Крем’янка 
5,92 2 11,84 6 71,04 

20 Дороги 

с.Матяшівка 
3,48 2 6,96 6 41,76 

21 Дороги с.Литвяки 13,87 2 27,74 6 166,44 

22 Дороги 

с.Покровське 
8,35 2 16,7 6 100,2 

23 Дороги с.Червоні 

Пологи 
5,7 2 11,4 6 68,4 

24 Дороги 

с.Березівка 
5,48 2 10,96 6 65,76 

25 Дороги 

с.Кревелівка 
1,05 2 2,1 6 12,6 

26 Дороги с.Тотчине 0,9 2 1,8 6 10,8 

27 Дороги 

с.Шинківщина 
1,45 2 2,9 6 17,4 

28 Дороги 12,1 2 24,2 6 145,2 



с.В.Булатець 

29 Дороги 

Н.Булатець 
7,3 2 14,6 6 87,6 

30 Дороги 

с.М. В’язівок 
4,1 2 8,2 6 49,2 

31 Дороги 

с.Чуднівці 
7,25 2 14,5 6 87,0 

32 Дороги 

с.Кононівка 
3,45 2 6,9 6 41,4 

33 Дороги 

с.Войниха 
37,5 2 75 6 450,0 

34 Дороги 

с.Куп’єваха 
1,85 2 3,7 6 22,2 

35 Дороги с. Піски 10,88 2 21,76 6 130,56 

36 Дороги 

с.Тернівщина 
9,8 2 19,6 6 117,6 

 Всього     3736,32 

 В тому числі 

екскаватором 
    936,32 

 тракторами     2800 

 

Перелік 

вулиць для посипання ПСС в зимовий період 

 

№ 

з/

п 

Назва 
Протяжність 

вулиць 

Ширина 

посипання 

Площа 

посипання 

Кількість 

проходів 

за раз 

Кількість 

проходів  

за сезон 

Всього 

площа 

посипання 

за сезон 

1 Дороги с.Мгар 5,0 3 15 2 5 150 

2 Дороги 

с.Вільшанка 
3,8 3 11,4 2 5 114 

3 Дороги с.Лука 2,8 3 8,4 2 5 84 

4 Дороги 

с.Засулля 
12,65 3 37,95 2 5 379,5 

5 Дороги 

с.Солониця 
  -    

6 Дороги 

с.Новаки 
10,62 3 31,86 2 5 318,6 

7 Дороги 

с.Пишне 
4,4 3 13,2 2 5 132 

8 Дороги. 

с.Михнівці 
0,15 3 0,45 2 5 4,5 

9 Дороги 

с.Терни 
2,5 3 7,5 2 5 75 

10 Дороги 

с.Олександрів

ка 

1,2 3 3,6 2 5 36 

11 Дороги 

с.П’ятигірці 
  -    

12 Дороги 

с.Шершнівка 
3,5 3 10,5 2 5 105 

13 Дороги 6 3 18 2 5 180 



с.Назарівка 

14 Дороги 

с.Мацківці 
8,2 3 24,6 2 5 246 

15 Дороги 

с.Оріхівка 
3,12 3 9,36 2 5 93,6 

16 Дороги 

с.Барвінщина 
0,460 3 1,38 2 5 13,8 

17 Дороги 

с.Стадня 
1,5 3 4,5 2 5 45 

18 Дороги 

с.Свічківка 
2,54 3 7,62 2 5 76,2 

19 Дороги 

с.Крем’янка 
3,08 3 9,24 2 5 92,4 

20 Дороги 

с.Матяшівка 
0,93 3 2,79 2 5 27,9 

21 Дороги 

с.Литвяки 
2,49 3 7,47 2 5 74,7 

22 Дороги 

с.Покровське 
7,93 3 23,79 2 5 237,9 

23 Дороги 

с.Червоні 

Пологи 

1,8 3 5,4 2 5 54 

24 Дороги 

с.Березівка 
4,13 3 12,39 2 5 123,9 

25 Дороги 

с.Кревелівка 
1,05 3 3,15 2 5 31,5 

26 Дороги 

с.Тотчине 
0,4 3 1,2 2 5 12 

27 Дороги 

с.Шинківщина 
0,7 3 2,1 2 5 21 

28 Дороги 

с.В.Булатець 
1,6 3 4,8 2 5 48 

29 Дороги 

с.Н.Булатець 
1,2 3 3,6 2 5 36 

30 Дороги 

с.М. В’язівок 
1,45 3 4,35 2 5 43,5 

31 Дороги 

с.Чуднівці 
2,5 3 7,5 2 5 75 

32 Дороги 

с.Кононівка 
  -    

33 Дороги 

с.Войниха 
10,48 3 31,44 2 5 314,4 

34 Дороги 

с.Куп’єваха 
0,5 3 1,5 2 5 15 

35 Дороги 

с.Піски 
0,95 3 2,85 2 5 28,5 

36 Дороги 

с.Тернівщина 
1,1 3 3,3 2 5 33 

 Всього      3321,9 

 

 



4.2 Перелік заходів з утримання та поточного ремонту мереж вуличного 

освітлення 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Одиниця 

виміру 

Кількість Сума,  

тис.грн. 

1 Оплата за використану 

електроенергію  (138 

КТП) 

тис.кВт 323,464 1100,000 

2 Обслуговування 

вуличного освітлення 
шт. 138 1000,000 

 УСЬОГО   2 100,000 

 

4.3  Перелік заходів з благоустрою Лубенської територіальної громади 

№ 

з/п 

Найменування заходів Одиниця 

виміру 

Кількість Сума,  

тис.грн. 

1 Покращення зовнішнього 

вигляду та санітарного стану 

населених пунктів Лубенської 

територіальної громади (покіс 

зелених зон, викос трави в 

парках, вигонах, скверах, 

видалення порослі тощо) 

га 50 500,000 

2 Ліквідація аварійних, фаутних 

дерев і сухостою та дерев, 

заражених омелою 

шт 70 280,000 

3 Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території 

населених пунктів (2200 м³) 

га 2,5 100,000 

4 Поточне утримання кладовищ 

територіальної громади (44 

кладовища) 

га 30 300,000 

5 Робота трактора з благоустрою години 400 200000 

6 Робота екскаватора з 

благоустрою 

години 200 140,000 

7 Планування територій години 70 80,000 

8 Утримання в належному стані 

дитячих та спортивних 

майданчиків, зупинок, місць 

відпочинку населення (зупинок 

31 шт, майданчиків 22 шт., 

туалетів 8 шт., парканів 19 шт, 

криниць 4 шт., ритуальних 

майданчиків 4 шт.) 

  500,000 

 УСЬОГО   2100,000 

 



5. Ресурсне забезпечення Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, 

передбачених у бюджеті Лубенської міської територіальної громади на 2021 

рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.  

Під час реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів, уточнення об’ємів робіт та виходячи з 

можливостей бюджету.  

Витратна частина, відповідно до переліку заходів, становить 8 610,00 тис. 

грн. (вісім  мільйонів шістсот десять тисяч грн.) 

 

 

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми. 

     Виконання Програми забезпечить: 

 підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою, санітарної очистки та озеленення населених пунктів; 

 зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини; 

 якісне функціонування вуличного освітлення; 

 покращення умов проїзду по дорогах в зимовий період; 

 збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від 

руйнування; 

  збереження життя та здоров’я водіїв і пішоходів – сучасне 

освітлення знизить кількість летальних випадків; 

 збереження об’єктів загального користування, природних 

ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; 

 поліпшення екологічного та естетичного вигляду громадських місць 

територіальної громади. 

 

 

Секретар міської ради                                                         М.Ф. Комарова 

 



Пояснювальна записка до  Програми 

з благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 рік 

 

Програма розроблена для забезпечення виконання робіт із 

благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі 

стихійними сміттєзвалищами та утриманням доріг на території Лубенської 

територіальної громади, виконання яких буде проводити СКП «Сяйво». 

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 

фінансування робіт з благоустрою, а також встановлює певний перелік заходів, 

об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, 

санітарного стану і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само-

врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів». 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, 

спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та 

екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності на території Лубенської 

територіальної громади, а саме: 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 

Лубенської територіальної громади (організація прибирання, покіс 

зелених зон, облаштування квітників тощо); 

 утримання зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, 

газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного освітлення населених пунктів Лубенської 

територіальної громади ( поточне утримання, впровадження 

енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення, 

розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо); 

 створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 

парків, скверів, місць масового відпочинку населення, облаштування 

дитячих, спортивних майданчиків тощо); 

 забезпечення вчасного прибирання місць загального користування; 

 належним чином  проводити відновлення благоустрою території після 

аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою; 

 поточне утримання кладовищ територіальної громади; 

 проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 

правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведенні 

порядку за місцем проживання. 

 

               Начальник  відділу                                                  Сосна О.М. 
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