
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (позачергова тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

11 листопада 2021 року 

 

Про внесення змін до рішення Лубенської 

міської ради від 18 серпня 2021 року «Про 

затвердження переліку природоохоронних 

заходів для фінансування з міського фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища на 2021 рік у новій редакції» 

 

     Розглянувши клопотання Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області про внесення змін до  переліку природоохоронних заходів 

для фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища на 2021 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 

року «Про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування 

з міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік у 

новій редакції», а саме: у Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища на 2021 рік: 

- п.3 «Реконструкція зливної станції по вул. Березовій, 55 в м. Лубни. 

Коригування»  замінити суму 344812 на  498317  (чотириста дев’яносто вісім 

тисяч триста сімнадцять); 

- п.6 «Капітальний ремонт бульдозера ДЗ-110» замінити суму 850000 на  

696495 грн. 00 коп. (шістсот дев’яносто шість тисяч чотириста дев’яносто 

п’ять). 

2. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

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

3. 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 

 



 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
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№  01-25/               від   08.11.2021                                             

        

                                                                                    Лубенському міському голові 

                                                                                    Олександру ГРИЦАЄНКУ 

 

  Просимо Вас на позачерговому засідання міської ради розглянути питання 

внесення змін до переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, а 

саме: 

- п.3 «Реконструкція зливної станції по вул. Березовій, 55 в м. Лубни. 

Коригування»  збільшити на суму 153505 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят три тисячі 

п’ятсот п’ять грн. 00 коп.). Загальна сума становить 498317 грн. 00 коп. 

(чотириста дев’яносто вісім тисяч триста сімнадцять грн. 00 коп.); 

- п.6 «Капітальний ремонт бульдозера ДЗ-110» зменшити на суму 153505 

грн. 00 коп. (сто п’ятдесят три тисячі п’ятсот п’ять грн. 00 коп.). Загальна сума 

становить 696495 грн. 00 коп. (шістсот дев’яносто шість тисяч чотириста 

дев’яносто п’ять грн. 00 коп.). 

 

 

 

 

  Начальник Управління                                                      Олександр КНЯЗЄВ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Віта Касяненко,74-801 
 

mailto:lubnirada@ukr.


Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  «Про внесення змін до переліку природоохоронних 

заходів для фінансування з міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2021 рік» 

 

            З метою покращення екологічного стану та благоустрою території 

Лубенської територіальної громади, покращення стану навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей,  а також для безперебійної роботи 

зливної станції по вул. Березовій, 55 в м. Лубни, необхідно внести зміни до  

переліку природоохоронних заходів для фінансування з міського фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, а саме:  

 

- п.3 «Реконструкція зливної станції по вул. Березовій, 55 в м. Лубни. 

Коригування»  збільшити на суму 153505 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят три тисячі 

п’ятсот п’ять грн. 00 коп.). Загальна сума становить 498317 грн. 00 коп. 

(чотириста дев’яносто вісім тисяч триста сімнадцять грн. 00 коп.); 

- п.6 «Капітальний ремонт бульдозера ДЗ-110» зменшити на суму 153505 

грн. 00 коп. (сто п’ятдесят три тисячі п’ятсот п’ять грн. 00 коп.). Загальна сума 

становить 696495 грн. 00 коп. (шістсот дев’яносто шість тисяч чотириста 

дев’яносто п’ять грн. 00 коп.). 

 

 

 

Начальник Управління                                                       Олександр КНЯЗЄВ 
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