
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

( десята сесія восьмого скликання ) 

  

РІШЕННЯ 
 

 

 18 серпня 2021 року 

 

Про затвердження Програми 

утримання та розвитку  

Комунального підприємства 

«Стадіон Центральний» 

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської 

області на 2022-2024 роки 

 

    З метою створення належних умов для проведення спортивно-масових 

заходів, спортивних змагань, забезпечення збереження, розвитку та підтримки КП 

«Стадіон Центральний», розглянувши Програму утримання та розвитку 

Комунального підприємства «Стадіон Центральний» Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки, 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 утримання та розвитку Комунального підприємства 

«Стадіон Центральний» Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області на 2022-2024 роки  (додається). 

   2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Романенко Т.О.)  передбачити кошти для реалізації Програми. 

       3. Організацію виконання рішення покласти на в.о.директора Комунального 

підприємства «Стадіон Центральний» Лубенської міської ради  Лубенського 

району Полтавської області Жадана Є.В. 

   4. Контроль  за  виконанням  рішення   покласти   на першого заступника 

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

соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки і постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

Лубенський міський голова                   Олександр  ГРИЦАЄНКО 
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 Додаток 

до рішення Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської  області  

від  18 серпня  2021 року 

                                                         

                                                       

                                                                        
 

 

 

 

 

 

Програма 

утримання та розвитку 

Комунального підприємства «Стадіон Центральний» 

Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області 

на 2022-2024 роки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 
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1. Вступ 
 

    З метою організації та проведення відпочинку дітей та дорослих, 

створення необхідних умов для проведення спортивно-масових та культурно-

мистецьких заходів, спортивних змагань і тренувань спортсменів, 

забезпечення збереження та надійної експлуатації комунального майна 

територіальної громади необхідно утримувати на КП «Стадіон Центральний» 

штатну чисельність працівників в кількості 10 чоловік.  

 

Така чисельність працівників дасть можливість:  

-  забезпечити ефективне використання і підтримку спортивних споруд та 

майданчиків; 

-   надавати послуги для проведення занять фізичною культурою і спортом, 

тренувань для учнівської та студентської молоді громади, дорослого 

населення; 

-  обслуговувати та проводити міські, обласні, всеукраїнські змагання з 

різних видів спорту; 

- забезпечити збереження матеріально-технічної бази КП «Стадіон 

Центральний», його ремонт; 

- проводити спортивно-культурні заходи, концертні програми. 
 

                                                  2.  Мета Програми 
 

Програма приймається з метою: 
 

- удосконалення матеріально-технічної бази КП «Стадіон Центральний»,  

ремонту приміщень і спортивних площадок; 

- забезпечення діяльності у спортивній сфері Лубенської дитячо-юнацької 

спортивної школи, закладів загальної середньої освіти;  

- забезпечення підготовки та участі збірних команд громади з різних видів 

спорту в обласних, всеукраїнських та міжнародних  змаганнях, проведення  

спортивних заходів; 

- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожного 

мешканця громади впродовж  усього життя, досягнення  нею достатнього 

рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, 

біологічному та психологічному благополуччю, поліпшення стану здоров'я, 

профілактиці захворювань і фізичної  реабілітації жителів громади;  

- залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту обдарованих осіб, 

створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті, вищих  

досягнень, формування у громадян почуття гордості за свою країну і 

тисячолітнє місто, підвищення авторитету Лубенської територіальної 

громади у Всеукраїнському спортивному русі; 

- залучення до занять фізичною культурою і спортом на оновленому 

сучасному спортивному міні-майданчику зі штучним покриттям. 
 

                              3.   Основні завдання Програми 
 

- надання в повному обсязі послуг населенню для ефективного використання 

матеріально-технічної бази спортивних споруд; 
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- збільшення кількості громадян, які займаються фізичною культурою і 

спортом; 

- забезпечення ефективного використання та збереження комунального 

майна, яке знаходиться на балансі КП «Стадіон Центральний» 

- організація та проведення на належному рівні занять, тренувань і змагань, 

що проводяться на території КП «Стадіон Центральний»;  

- формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 

виховання і масового  спорту як важливого чинника забезпечення здорового 

способу життя;  

- удосконалення форм залучення  різних груп населення до регулярних та 

повноцінних занять фізичною культурою і спортом;  

- удосконалення на науково обґрунтованих засадах системи дитячо-

юнацького спорту;  

- підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, 

створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на 

етапах багаторічної підготовки;  

- сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;  

- будівництво за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого  

самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та 

використання;  

- створення необхідних умов на стадіоні для залучення до масового спорту 

мешканців, членів спортивних товариств, працівників підприємств, 

організацій та установ територіальної громади;  

- створення належних умов на стадіоні для розвитку дитячого спорту - 

охоплення дітей фізичною культурою і спортом, виявлення серед них кращих 

спортсменів. 

                                       4. Очікувані результати: 
 

    Реалізація Програми надасть можливісь: 

- забезпечити перехід до нової, гуманістичної моделі розвитку фізичної 

культури і спорту в Лубенській територіальній громаді , в центрі уваги якої є 

інтереси, потреби та мотиви конкретної людини, що сприятиме соціальній 

активності мешканців, покращення їх здоров’я, забезпечення активного 

дозвілля та відпочинку;  

- підвищиться доступність, якість, сучасність та різноманітність форм 

оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних 

соціальних верств населення громади;  

- зросте конкурентоспроможність спорту на Полтавщині, що сприятиме  

утвердженню патріотичних почуттів у мешканців та підвищення їх 

авторитету; 

- мати сучасний спортивний міні-майданчик зі штучним покриттям (тенісний 

корт) на стадіоні; 

- мати сучасні глядацькі трибуни на 1600 місць; 

- займатися фізичною культурою на сучасних спортивних тренажерах;  

- вчасно і в повному обсязі отримувати заробітну плату працівниками КП 

«Стадіон Центральний». 
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           5.  Показники результативності Програми передбачаються такі: 

 

     Завдання – надання в повному обсязі послуг населенню для ефективного 

використання матеріально-технічної бази спортивних споруд та майданчиків, 

виконання поточних ремонтів у процесі використання КП «Стадіон 

Центральний». 

    Показник – збільшення кількості та зайнятості громадян, що займаються 

фізичною культурою та спортом, наявність місця відпочинку мешканців 

міста на реконструйованій спортивній арені Лубенської територіальної 

громади, задоволення їх потреб у наявності місця проведення концертно-

спортивних заходів. 

                               

 

                                 9.   Фінансування Програми 

 

     Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства за рахунок коштів: 

- державного бюджету; 

- місцевих бюджетів; 

- з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

 
     Фінансування на 2022 рік. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД: 

КПКВК 0215041 КЕКВ 2610 

 

1. Заробітна плата – 1 085 612,00 грн. 

2. Нарахування на заробітну плату 22%-  233 400,00 грн. 

3. Водопостачання та водовідведення –  29 232,00 грн. 

4. Електропостачання- 37 500,00 грн. 

5. Поточний ремонт приміщень- 60000,00 грн. 

Всього:  1 445 744,00 грн. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД: 

КПКВК 0215041 КЕКВ 3210 

 
1. Капітальний ремонт спортивного міні-майданчика зі штучним 

покриттям (тенісний корт) - 4 000 600,00 грн. 

2. Реконструкція трибун : Західна трибуна (сектори 1, 2, 3, 4) по вул. 

Ярослава Мудрого, 26 в м. Лубни (співфінансування 10%) –                    

1 092300,00 грн.; 

3. Виконання робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації  

«Реконструкція трибун КП «Стадіон Центральний»: Західна трибуна 

(сектор 1,2) по вул.Ярослава Мудрого, 26 в м. Лубни» зі зміною назви 

проекту на «Реконструкція трибун КП «Стадіон Центральний» : 
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Західна трибуна (сектори 1, 2, 3, 4) по вул. Ярослава Мудрого, 26 в м. 

Лубни – 106924,00 грн.; 

4. Проведення комплексної державної експертизи по проєкту 

«Реконструкція трибун КП «Стадіон Центральний»: Західна трибуна 

(сектори 1, 2, 3, 4) по вул.. Ярослава Мудрого, 26 в м. Лубни» –  

28258,00 грн . 

 
Всього:  5 228 0820,00грн. 

 

Всього:  6 673826,00 грн. 

 

 

Фінансування на 2023 рік 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД: 

КПКВК 0215041 КЕКВ 2610 

 

1. Заробітна плата – 1 194 200,00 грн. 

2. Нарахування на заробітну плату 22%-  256 750,00 грн. 

3. Водопостачання та водовідведення –  31 320,00 грн. 

4. Електропостачання- 48 750,00 грн 

 

Всього:  1 531 020,00 грн. 

 

 

Фінансування на 2024 рік 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД: 

КПКВК 0215041 КЕКВ 2610 

 

1. Заробітна плата – 1 207 350,00 грн. 

2. Нарахування на заробітну плату 22%-  259 580,00 грн. 

3. Водопостачання та водовідведення –  32 712,00 грн. 

4. Електропостачання- 56 250,00 грн 

 
Всього:  1 555 892,00 грн. 

 
Загальна сума для фінансування на 2022-2024  роки складає 9 760 738,00 грн. 

                             
Розпорядником коштів є виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

 

   

 

  Секретар міської ради                                       Маргарита КОМАРОВА 
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