
 
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження звернення 
депутатів Лубенської міської ради 
 
 Відповідно до ст. 74 Регламенту Лубенської міської ради, керуючись 

ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити текст звернення депутатів Лубенської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ України Дениса 

Монастирського,  міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, 

народного депутата України Анастасії Ляшенко (додається). 
2. Звернення депутатів Лубенської міської ради направити до Офісу 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, народного депутата 

України Анастасії Ляшенко. 
3.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 
4. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності  та етики, забезпечення законності, правопорядку та 

протидії корупції. 

 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   



                                                                Додаток  
                                                                до рішення  Лубенської міської ради 
                                                               Лубенського району Полтавської області 
                                                               від 18 серпня 2021 року 
 

Президентові України  

В. Зеленському 

Прем’єр-міністру України 

Д. Шмигалю 

Міністру внутрішніх справ України 

Д. Монастирському 

Міністру освіти і науки України 

С. ШКАРЛЕТУ 

Народному депутату України 

А. ЛЯШЕНКО 

 

Звернення депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

У закладах освіти Лубенської територіальної громади здійснюється 

системна робота щодо забезпечення протипожежного захисту. Школи, 

дитсадки та позашкільні установи здебільшого забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння, належним чином ведеться відповідна документація. 

Забезпечено вільний доступ до евакуаційних виходів.   
 Упродовж 2020-2021 навчального року встановлено системи 

протипожежної сигналізації і оповіщення та виконано протипожежну 

обробку покрівель у Лубенській загальноосвітній школі    І-ІІІ ступенів №3 

Лубенської міської ради Полтавської області, Лубенському дошкільному 

навчальному закладі №9 «Берізка», Лубенському дошкільному навчальному 

закладі №8 «Чебурашка», Опорному закладі «Засульський ліцей», 

Войнихівській та Ісківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  



Рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання міської ради виділено  

понад 285 тис. грн. на виконання приписів Лубенського районного 

управління ДСНС, зокрема на оновлення засобів індивідуального захисту, 

вогнегасників, протипожежних матеріалів, оброблення горищних покритттів, 

ТО вогнегасників, послуги з обслуговування пожежної сигналізації, 

встановлення блискавковідводів тощо.     Водночас 

слід зазначити, що для повного виконання вимог ДСНС щодо встановлення 

систем протипожежної сигналізації і оповіщення та обробки вогнетривким   

розчином   конструкцій  покрівель  в усіх 49 закладах освіти нашої громади 

необхідно   ще   понад    21 млн. грн.        
   У червні 2021 року Лубенським РУ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області  позапланову перевірку, за результатами якої притягнуто 

до адміністративної відповідальності керівників майже усіх закладів освіти 

(штраф від 1700 до 3400 гривень).      
 Зрозуміло, що питання забезпечення пожежної безпеки суб’єкта 

господарювання покладається на керівників та засновників таких суб’єктів 

господарювання.           
 Вирішити проблеми з протипожежної та техногенної безпеки в 

закладах освіти виключно силами засновників цих закладів майже 

неможливо. Ситуація ускладнюється зниженням надходжень до місцевого 
бюджету через економічний стан, спричинений пандемією.  
 Напередодні початку навчального року у Лубенській та інших 

громадах постала загроза вибіркового закриття кількох закладів освіти за 

адміністративними позовами управління ДСНС.    
 Наслідком таких дій стане не тільки призупинення освітнього процесу 

у закладах освіти, а й вивільнення значної кількості дітей з-під нагляду 

педагогічних працівників, призупинення виконання Державних стандартів у 

сфері освіти. Чи виявиться меншою загроза життю і здоров’ю учнів та 

вихованців у випадку закриття шкіл, дитсадків чи позашкільних закладів? 

Питання риторичне.        
 Оскільки подібна ситуація є типовою для переважної більшості 

територіальних громад, вирішити питання забезпечення протипожежної 

безпеки у закладах освіти буде можливо лише за підтримки  з боку держави 

шляхом затвердження відповідної державної цільової програми або 

виділення окремої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 У зв’язку з цим просимо Вас терміново розглянути можливість 

урегулювання на державному рівні цього важливого питання і не залишити 

заручниками ситуації керівників закладів освіти та органи місцевого 

самоврядування, за якими – тисячі учасників освітнього процесу. 

    
 
Секретар Лубенської міської ради                                 Маргарита КОМАРОВА 
 

 



 
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області 

від 18 серпня 2021 року 
«Про затвердження звернення 

депутатів Лубенської міської ради» 
 

 
Ініціювання цього проєкту рішення обумовлене необхідністю 

розроблення на державному рівні цільової програми з протипожежної 

безпеки закладів освіти та виділення окремої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам для обладнання закладів освіти пожежною 

сигналізацією та системами оповіщення. Для повного виконання вимог 

ДСНС щодо встановлення систем протипожежної сигналізації і оповіщення 

та обробки вогнетривким   розчином   конструкцій  покрівель  в усіх 49 

закладах освіти Лубенської територіальної громади необхідно   21 млн. грн. 

Така ситуація є типовою для більшості громад області і держави. Вирішити 

проблеми з протипожежної та техногенної безпеки в закладах освіти 

виключно силами засновників цих закладів майже неможливо. 

 
 
 
Начальник Управління освіти                                Мирослав КОСТЕНКО 


