
 

 

 

                                   ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                    ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ                                      

                                    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                (восьма сесія восьмого скликання) 

  

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 червня 2021 року 

 

Звіт про роботу комунального 

 стадіону «Центральний» 

  

Заслухавши звіт директора комунального стадіону «Центральний» 

Климченка Ю. В. про роботу підприємства за 2020 рік, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                     міська рада вирішила 

 

1.Звіт директора стадіону «Центральний» Климченка Ю.В. про роботу 

комунального стадіону «Центральний» за 2020 рік взяти до відома 

(додається). 

 

2. Директору стадіону «Центральний» Климченка Ю.В. продовжити 

роботу з підготовки стадіону до літньо-осіннього періоду. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Соболєва О.А. та постійну депутатську комісію з соціальної 

і гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

         

             

 

   Лубенський  міський голова                            Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 



        ЗВІТ ПРО РОБОТУ СТАДІОНУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ»  

                                          ЗА   2020 РІК 

Стадіон «Центральний» (раніше його назви були «Авангард», «Металіст», 

«Колос») здійснює свою основну діяльність на основі поєднання міських 

бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування – здача в оренду 

приміщень, футбольного поля, спортивного міні-майданчика, глядацьких 

трибун, продаж квитків на футбольні матчі, надання ковзанки для лубенців, 

інших платних послуг за відповідними тарифами і рішеннями  виконавчого 

комітету міської ради. Штат стадіону – 9 чоловік: директор, головний 

бухгалтер, три охоронники, двірник, два підсобні робітники, 0,5 ставки 

техпрацівника і 0,5 ставки – техніка-електрика. Діяльність стадіону 

«Центральний» здійснюється на основі щорічної Програми «Розвиток та 

утримання комунального стадіону «Центральний та на основі Статуту. 

Остання Програма на 2021 рік була затверджена рішенням позачергової 57 

сесії Лубенської міської ради сьомого скликання від 1 жовтня 2020 року. 

Основною метою Програми є удосконалення матеріально-технічної бази 

стадіону «Центральний», поточні ремонти приміщень і спортивних 

майданчиків, забезпечення діяльності у спортивній сфері ДЮСШ м. Лубни та 

загальноосвітніх шкіл міста, забезпечення підготовки та участі збірних 

команд міста з різних видів спорту в обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях, проведення спортивних заходів.  

 Уся спортивна громадськість міста відвідує стадіон безкоштовно – щодня 

проходять тренування або змагання учнів Лубенської ДЮСШ, інших шкіл 

міста, ведуться уроки з фізичного виховання студентів медичного коледжу та 

фінансово-економічного коледжу, грає і проводить тренування головна 

команда міста ФК «Лубни» та інші команди міста і району, на бігових 

доріжках здають спортивні заліки працівники поліції  та служби МНС. З 

раннього ранку до пізнього вечора використовуються бігові доріжки стадіону 

для лубенських спортсменів і всіх бажаючих мешканців міста для занять 

фізичною культурою і спортом. Стадіон «Центральний» взагалі є кузнею 

фізкультури і спорту міста, центром дозвілля молоді, дітей і дорослих. Адже 

з 5-ї години ранку до десятої вечора на стадіоні людно, особливо влітку. А 

якщо взяти змагання і різні заходи, то статистика така: з 19 квітня по 15 

листопада минулого року на стадіоні «Центральний» було проведено 45 

офіційних спортивних заходів різного масштабу, в яких було задіяно близько 

4-х тисяч лубенців та гостей міста. І всі ці спортивні заходи працівниками 

стадіону повинні обслуговуватися на належному рівні, надаючи футбольне 

поле, трибуни, роздягальні, тенісні столи, бігові доріжки, сектори для 

стрибків у довжину і штовхання ядра, майданчик для стрітболу (баскетбол «3 

на 3»), майданчик для силових тренажерів «Брати Клички», новий 

спортивний міні-майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол, 

зовнішні туалети. Ведеться прибирання території стадіону, площа якого 2,7 

га. Постійно поливається водою футбольний трав’яний газон – з весни по 

осінь, щорічно катком навесні виправляється футбольне поле. 



       Щодо організації роботи стадіону в зимовий період, то кожної зими 

відкрита ковзанка для бажаючих відпочити на ковзанах на свіжому повітрі 

(одна година катання – 20 грн. (рішення виконкому міської ради)). І лубенців 

з відпочинком на льоду стає все більше і більше. А цього року ковзанку 

вперше відвідали не тільки мешканці міста і Лубенського району, а сім’ї з 

Мирогорода, Хоролу, Оржиці Горішніх Плавнів. На сьогодні у нас більше 

150 пар ковзанів з ботинками (розміри: з 26 по 46), але і їх все ж не вистачає, 

бо ламаються. Зароблені кошти від ковзанки йдуть для зміцнення 

матеріально-технічної бази стадіону, для оплати комунальних послуг, 

придбання паливо-мастильних матеріалів, канцтоварів, запчастин до 

газонокосарок і бензопил та їх ремонту, придбання будівельних матеріалів 

для поточного ремонту приміщень, інших необхідних товарів. І щоб головна 

спортивна споруда міста працювала в зимовий період, надаючи необхідні 

послуги лубенцям, були проведені роботи по підготовці стадіону до минулої 

зими. Це: 

- закуплено за свої кошти в ДП «Лубенський лісгосп» три автомобілі 

деревини твердих порід для опалення приміщень стадіону, як для 

адмінкорпусу стадіону, так і для приміщень для ковзанки (деревина 

була розпиляна своїми силами і порубана) – це більше 14 тисяч 

гривень; 

- відремонтовані димоходи на болер’янах для опалення (закуплені і 

встановлені нові труби); 

- відремонтовано своїми силами близько 30 пар ковзанів;  

- був встановлений засіб обліку води з новим лічильником силами КП 

«Лубни-водоканал» за рахунок стадіону (для швидшого поливу 

футбольного газону і залиття майбутньої ковзанки); 

- були переобладнані приміщення роздягалень для футболістів для 

прийому відвідувачів ковзанки – виконаний поточний ремонт (побілка, 

фарбування, заміна водопровідних кранів, покладання ліноліуму, 

заміна стелажів для ковзанів); 

-  відремонтована звукова апаратура для виконання музичного супровіду 

на ковзанці. 

Інші проведені роботи і закупівлі товарів стадіоном «Центральний»:  

- виконаний поточний ремонт приміщень адмінкорпусу стадіону; 

- завезено для опалення приміщень 60 мішків шкарлупи грецького горіха 

(приватний підприємець Руслан Сухонос); 

- виконані роботи своїми коштами і своєю силою по освітленню 

новозбудованого спортивного міні-майданчика зі штучним покриттям, 

на якому діти (спортивна школа) безкоштовно проводять тренування і 

відпочинок з м’ячем; 

- проведені роботи по поточному ремонту (заміні) силового 

електричного кабелю (40 метрів) на території стадіону (ФОП 

Володимир Мостовенко і технік-електрик стадіону);  

- відновлений електричний кабель від електрощитової до роздягалень 

стадіону, який був пошкоджений; 



- виконаний поточний ремонт міні-майданчика зі штучним покриттям 

(засипана гумова крошка в кількості 800 кг і замінена металева решітка 

за воротами); 

- протягом року проводилась підготовка футбольного поля до змагань 

(щотижня косіння трави, полив водою футбольного газону, розмітка 

футбольного поля до змагань з футболу); 

- виконані роботи по ремонту (заміні) електричного кабелю, який 

підходить до інформаційного сучасного електронного табло стадіону, 

який ми придбали три роки тому. 

У минулому році за зароблені нами кошти стадіоном закуплені:  

- нова газонокосарка «Штіль»; 

- нова бензопила «Штіль»;  

- будівельні матеріали, канцелярські товари, бензин для: газонокосарок, 

снігоуборочної машини і для бензопили; 

- закуплена за свої зароблені кошти гумова крошка для поточного 

ремонту спортивного міні-майданчика зі штучним покриттям – півтори 

тонни за 12 з половиною тисяч гривень; 

- закуплені дрова твердих порід для опалення приміщень на загальну 

суму 13 тисяч 133 гривні. 

На стадіоні був збудований і відкритий у серпні 2019 року новий спортивний 

міні-майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. І цілі літні та 

осінні дні він був переповнений. Діти ним користуються безкоштовно, а 

дорослі у вечірній час платно – 100 грн. одна година (рішення виконкому № 

138 від 27 червня 2018 року). Усього за весь час існування і роботи 

майданчика з липня 2019 року по березень 2021 року було більше п’ятисот 

його відвідувань (ведеться спеціальний журнал відвідувань). Ще у минулому 

році завершилися проєктні роботи по продовженню будівництва під назвою 

«Капітальний ремонт спортивного міні-майданчика (тенісний корт) 

комунального стадіону «Центральний» по вул. Ярослава Мудрого, 26 в м. 

Лубни Полтавської області». Вартість цих робіт становить 4 млн. 600 

гривень. Нещодавно я звернувся до голови бюджетної комісії обласної ради 

Босенко Лариси Василівни щодо виділення обласних коштів на тенісний 

корт, але, на жаль, кошти відсутні. На сьогодні потрібно кошти для 

корегування проєкту і експертизи.  

Коротко про реконструкцію трибун стадіону, яка була розпочалася у 2008 

році, але за браком коштів не продовжилася. Цей проєкт називався 

«Реконструкція трибун стадіону «Центральний»: Західна трибуна (сектори 

1,2)  по вул. Ярослава Мудрого, 26 в м Лубни». За весь цей час майже щороку 

дирекція стадіону з відповідним коригуванням проєктно-кошторисної 

документації зверталася до обласної ради. При підтримці міського голови та 

відділу економічного розвитку і торгівлі ми відсилали відповідну 

документацію про виділення коштів на реконструкцію трибун до посольства 

Японії у Києві у 2015 році. Це Програма під назвою «Кусаноне», але нам 

було відмовлено. Також у 2018 році зверталися до державного фонду 

регіонального розвитку і теж було відмовлено у виділенні коштів. Адже таке 



будівництво міський бюджет не потягне. Гадаю, що потрібно поетапно 

здійснювати реконструкцію трибун стадіону. Щоб завершити розпочате 

будівництво (1 і 2 сектори) Західної трибуни потрібно на сьогодні 5 млн. 27 

тис. грн. А щоб розпочати реконструкцію всього стадіону на сьогодні 

потрібні такі кошти: 

- виконання робіт по корегуванню проєктно-кошторисної документації -  

85 691 грн.; 

- проведення комплексної державної експертизи даного проєкту –  

63 235 грн.; 

- зведений кошторисний розрахунок будівництва за проєктом 

«Реконструкція трибун стадіону «Центральний» по вул. Ярослава 

Мудрого, 26 в м. Лубни» – 36 704 353 грн. 

У Статуті стадіону «Центральний» вказано, що стадіон здійснює основну 

діяльність на основі поєднання міських бюджетних коштів та додаткових 

джерел фінансування – госпрозрахункова діяльність. Це кошти від здачі в 

оренду приміщень, оренду землі, оренду спортивних майданчиків та інших 

джерел фінансування. Сюди входить і катання на ковзанах – 20 грн. одна 

година. Перелік платних послуг, які надаються комунальним стадіоном 

«Центральний», затверджений рішенням виконкому міської ради № 138 від 

27 червня 2018 року. І кожному відвідувачу ковзанки чи міні-майданчика 

надається відповідна розрахункова квитанція, зареєстрована у податковій 

службі, на якій вказана вартість послуги. Організацію та виконання платних 

послуг покладено на директора стадіону, а контроль було покладено на 

заступника міського голови Олександра Діденка. Тобто, все відбувалось, 

відбувається і буде відбуватись відповідно чинного законодавства. 

Є у нас і проблеми. Це, насамперед, з недостатньою кількістю працівників: 

відсутні посади головного інженера, заступника директора, касира, 

підсобних робітників. Я виконую безкоштовно роботу і медичного 

працівника стадіону – лікаря.  

   На завершення хочу подякувати всім тим комунальним підприємствам 

міста, службам і підрозділам міськвиконкому, приватним підприємцям, 

деяким депутатам обласної і міської рад, навчальним закладам та іншим 

установам, які допомагали, ставились з розумінням та підтримували стадіон 

за останні роки.  

 
 

Директор комунального  

стадіону  «Центральний»                                                  Юрій КЛИМЧЕНКО 
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