
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

07 жовтня 2021 року 

 

Про внесення змін до Програми 

«Організація та проведення 

санітарного очищення території 

Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки» 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Чисте місто» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про внесення 

змін до Програми «Організація та проведення санітарного очищення території 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням 

Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми «Організація та проведення санітарного 

очищення території Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки», 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року, а 

саме: 

- у розділі 4. «Мета та основні завдання Програми» в таблиці «Технічне 

завдання»  види позапланових робіт викласти у такій редакції: 

 
№ 

з/п 

Види позапланових 

робіт 

Кількість Сума Джерело 

фінансуван

ня 

2022 2023 2024 

1 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ на території 

міста Лубни 

6220 м
3
 318600 335500 352300 

місцевий 

бюджет 

2 

Весняне та осіннє 

прибирання міста 

(листя, гілок) 

4100 м
3
 210400 221500 232600 

місцевий 

бюджет 

3 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ за межами 

населених пунктів 

Лубенської 

300 год 240000 255000 270000 
місцевий 

бюджет 



територіальної 

громади 

4 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ в межах 

сільських населених 

пунктів Лубенської 

територіальної 

громади 

5000 м
3
 350000 370000 390000 

місцевий 

бюджет 

 

 

        2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (начальник 

Романенко Т.О.) передбачити кошти в бюджеті Лубенської міської 

територіальної громади для реалізації Програми. 

3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв О.В.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології, 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова            Олександр   ГРИЦАЄНКО 

 

 

  



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  «Про внесення змін до Програми «Організація та 

проведення санітарного очищення території Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» затвердженої рішенням міської ради 18 серпня 

2021 року 

 

      З метою покращення екологічного стану та благоустрою території 

Лубенської територіальної громади, покращення стану навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей, зменшення рівня забруднення 

території лісосмуг, узбіччя доріг та населених пунктів Лубенської 

територіальної громади від несанкціонованих сміттєзвалищ, необхідно внести 

зміни до Програми «Організація та проведення санітарного очищення території  

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки», а саме: 

 

- доповнити Розділ  «Технічне завдання»:  види позапланових робіт 

пунктами 3,4 

 
№ 

з/п 

Види позапланових 

робіт 

Кількість Сума Джерело 

фінансуван

ня 

2022 2023 2024 

1 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ на території 

міста Лубни 

6220 м
3
 318600 335500 352300 

місцевий 

бюджет 

2 

Весняне та осіннє 

прибирання міста 

(листя, гілок) 

4100 м
3
 210400 221500 232600 

місцевий 

бюджет 

3 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ за межами 

населених пунктів 

Лубенської 

територіальної 

громади 

300 год 240000 255000 270000 
місцевий 

бюджет 

4 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ в межах 

сільських населених 

пунктів Лубенської 

територіальної 

громади 

5000 м
3
 350000 370000 390000 

місцевий 

бюджет 

 

 

Директор                                                                          Дмитро РОМАНЕНКО 

 



 

 
 

 

Комунальне підприємство «Чисте місто» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 
 

вул. Березова,55, м. Лубни, Полтавської обл., 37500,  код ЄДРПОУ 37504413 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

вих. № 95/09 від «21» вересня  2021 р. 

                                                                                    Лубенському міському голові 

                                                                                    Олександру ГРИЦАЄНКУ 

 

  Просимо Вас на черговому засідання міської ради розглянути питання 

внесення змін до Програми «Організація та проведення санітарного очищення 

території Лубенської територіальної громади на 2022 - 2024 роки», 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року, 

доповнивши Розділ  «Технічне завдання»:  види позапланових робіт пунктами 

3,4 

 
№ 

з/п 

Види позапланових 

робіт 

Кількість Сума Джерело 

фінансуванн

я 
2022 2023 2024 

1 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ на території 

міста Лубни 

6220 м
3
 318600 335500 352300 

місцевий 

бюджет 

2 

Весняне та осіннє 

прибирання міста 

(листя, гілок) 

4100 м
3
 210400 221500 232600 

місцевий 

бюджет 

3 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ за межами 

населених пунктів 

Лубенської 

територіальної 

громади 

300 год 240000 255000 270000 
місцевий 

бюджет 

4 

Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ в межах 

сільських населених 

пунктів Лубенської 

територіальної 

громади 

5000 м
3
 350000 370000 390000 

місцевий 

бюджет 

 

 
 

Директор   

 

КП «Чисте місто»                     Дмитро РОМАНЕНКО 
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