
                                                                       

                                                                                                                 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

16  грудня  2021  року  

 

 

Про виконання Програми економічного  

і соціального розвитку Лубенської територіальної  

громади на 2021 рік та затвердження  

Програми економічного і соціального розвитку  

Лубенської територіальної громади на 2022 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку  і  

торгівлі  виконавчого  комітету  Лубенської  міської  ради Лубенського 

району Полтавської області Цох-Карунської О.Г. про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням п’ятої сесії Лубенської міської ради 

восьмого скликання від 18.02.2021 року, та розглянувши Програму 

економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

2022 рік, що розроблена на основі даних підприємств, установ і організацій 

Лубенської територіальної громади з урахуванням існуючих тенденцій та 

реальних можливостей економічного розвитку у поточному році, а також 

пріоритетів щодо реалізації державної економічної політики та аналізу 

підсумків роботи господарського комплексу в 2021 році, у відповідності із 

Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада   вирішила: 

 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області Цох-Карунської О.Г. про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

2021 рік взяти до відома (інформація додається). 

2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади на 2022 рік (додається). 

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник 

Цох-Карунська О.Г.): 

 



 

3.1. Забезпечити здійснення систематичного моніторингу діяльності 

промислових підприємств громади, особливу увагу звернувши на роботу 

підприємств, фінансово-економічний стан яких погіршився. 

3.2. Продовжити роботу з організації участі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 

підприємств, установ та організацій, мешканців громади у конкурсах та 

програмах усіх рівнів з метою додаткового залучення інвестицій у соціально-

економічний розвиток громади. 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник 

Щербак В.О.) проводити моніторинг виплати заробітної плати на 

підприємствах, установах та організаціях громади з метою недопущення 

виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. 

5. Управлінням, відділам та службам виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області, підприємствам, 

установам та організаціям громади спрямувати зусилля на створення 

необхідних умов для ефективної роботи підприємств та організацій, 

підтримку місцевих товаровиробників, розвиток підприємництва, залучення 

інвестицій в економіку громади та вирішення невідкладних соціальних 

завдань.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з 

соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки та постійну депутатську 

комісію з питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій. 

 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО             
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До рішення чотирнадцятої сесії  

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

16  грудня  2021  року 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до рішення «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік  

та затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік» 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Лубни на 2021 рік була 

затверджена рішенням п’ятої сесії Лубенської міської ради восьмого скликання 

18.02.2021 року. 

Метою Програми було визначено підвищення рівня якості життя та добробуту 

населення громади на основі зростання конкурентоспроможності економіки, 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу, покращення інвестиційного 

клімату та реалізації комплексу системних реформ в умовах децентралізації. 

Програмою були визначені основні завдання та заходи економічного і соціального 

розвитку на 2021 рік. 

В результаті проведеного аналізу виконання запланованих Програмою 

показників слід зазначити, що протягом 2021 року у більшості випадків вдалося 

досягти виконання та перевиконання основних показників. 

 

Програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету разом з управліннями, відділами і службами виконавчого 

комітету, закладами, що фінансуються з місцевого бюджету, на основі даних 

підприємств, установ і організацій громади.  

Програмою окреслені пріоритетні напрямки розвитку, ключові заходи 

економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період з 

урахуванням сучасних реформ децентралізації. 

Програма містить перелік програм, які передбачається фінансувати у 2021 

році, та перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у 2021 році.  

 

Програма розроблена з урахуванням існуючих тенденцій та реальних 

можливостей економічного розвитку у поточному році, а також пріоритетів щодо 

реалізації державної економічної політики та аналізу підсумків роботи 

господарського комплексу в 2021 році, у відповідності із Законом України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», та виноситься на розгляд сесії Лубенської міської ради згідно 

зі статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Прийняття рішення «Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Лубенської територіальної громади на 2021 рік та затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади 
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на 2022 рік» зумовлене необхідністю постійного та систематичного моніторингу 

стану соціально-економічного розвитку громади, аналізу виконання запланованих 

показників та визначення подальших перспектив економічного і соціального 

розвитку Лубенської територіальної громади. 

 

Метою прийняття рішення є здійснення аналізу виконання запланованих 

Програмою економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік показників для вирішення першочергових проблем соціально-

економічного розвитку міста та забезпечення подальшого закріплення досягнутих 

позитивних тенденцій розвитку його економіки, а також забезпечення якісного і 

обґрунтованого прогнозування основних показників економічного і соціального 

розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік. 

 

В результаті прийняття даного рішення і в подальшому буде забезпечено 

якісне прогнозування соціально-економічних показників громади, що дозволить 

закріпити досягнуті позитивні тенденції розвитку економіки та забезпечити 

вирішення першочергових проблем соціально-економічного розвитку Лубенської 

територіальної громади. 

 

Фінансування з місцевого бюджету завдань та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 

рік, затвердженої даним рішенням, буде здійснюватись у межах виділених 

асигнувань. 

 

 

Начальник відділу  

економічного розвитку і торгівлі     Олена ЦОХ-КАРУНСЬКА 



 

Додаток 

до рішення чотирнадцятої сесії  

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

16 грудня  2021 року 
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ВСТУП 
 

Програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

2022 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету Лубенської міської ради разом з управліннями, відділами і службами виконавчого 

комітету, закладами, що фінансуються з місцевого бюджету, на основі даних підприємств, 

установ і організацій Лубенської територіальної громади. 

Законодавчим базисом Програми є Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами та 

доповненнями) та від 31.05.2021 № 586  «Про схвалення прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки».  

Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2020 № 695), Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2027 

роки(затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2019 № 1242, зі змінами) і Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки (затвердженому рішенням 

обласної ради від 12.03.2020 № 1327, зі змінами) та Стратегії розвитку м. Лубни на 2017-2025 

роки (затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Лубенської міської ради сьомого скликання 

від 18.05.2017 року). 

При формуванні основних заходів та показників успішності враховано цілі та заходи, які 

визначені у програмі діяльності Уряду на 2021 рік, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Стратегічний план діяльності Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2020-2024 роки, а також Глобальні 

цілі сталого розвитку. 

Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку регіональної економіки, поточної 

економічної ситуації, актуальних викликів соціально-економічного розвитку, з якими 

зіткнулася громада в умовах введення надзвичайної ситуації з метою запобігання поширення 

пандемії, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників та 

ризиків, та визначає мету, завдання та заходи економічного і соціального розвитку на 2022 рік, 

показники успішності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального 

розвитку громади на 2022 рік.  

Відповідальними за впровадження завдань та заходів, а також виконання відповідних 

прогнозних показників Програми є структурні підрозділи виконавчого комітету Лубенської 

міської ради та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади відповідно до 

функціональних повноважень та за принципом орієнтованості на ефективну результативність. 

 

 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ  ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ЗА  2021 РІК 

 
1.1. Розвиток реального сектору економіки 

 

Основою стабільного розвитку та зростання економіки нашого громади є досить 

потужний промисловий комплекс, більшість промислових підприємств громади розташовані у 

м. Лубни. Протягом поточного року економічна ситуація в громаді характеризується 

стабільним розвитком основних галузей промисловості.  

Згідно з моніторинговими даними, в промисловому комплексі за 10 місяців 2021 року 

обсяги реалізації промислової продукції склали 2573,4 млн. грн., що за розрахунковими даними 

становить 125,8 % до попереднього року.  

За результатами проведеного аналізу, зростання обсягів реалізації промислової продукції 

у поточному році відбулося у більшості основних галузей промисловості міста. 
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Фармацевтична промисловість міста представлена АТ «Лубнифарм», яке здійснює 

розробку та виробництво готових лікарських засобів для зовнішнього та внутрішнього 

застосування у вигляді пігулок, настоянок і екстрактів, мазей, гелів і лініментів, 

перев’язувальних матеріалів, ін’єкційних розчинів. Частка фармацевтичної промисловості у 

загальноміських обсягах реалізації промислової продукції складає 12,7 %. У фармацевтичній 

галузі міста реалізовано промислової продукції на 1,3 % більше, ніж у відповідному періоді 

попереднього року.  

У 2021 році на АТ «Лубнифарм» було випущено 11 нових видів продукції («Синтоміцин» 

лінімент, «Амброксол-Лубнифарм» розчин для ін’єкцій та 9 видів фіточаїв). Крім того, на 

підприємстві протягом року пройдено ліцензійну перевірку та підтверджено відповідність умов 

виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP) для всіх 

виробничих дільниць підприємства. Також відкрито нову дільницю по приготуванню та 

фасуванню твердих лікарських форм цеху № 4, придбано машину для наповнення капсул, 

придбано пакувальне обладнання для цеху № 5 з виробництва ін’єкційних препаратів, 

обладнання для виробництва стисненого повітря, оновлено парк складської техніки та придбано 

вантажний автомобіль. 

 

Основними видами діяльності підприємств машинобудівної промисловості є 

виготовлення та ремонт верстатів, виробництво спеціалізованої продукції та обладнання для 

сільського та лісового господарства. Найбільшими представниками машинобудування у місті є 

ПП «Лубнимаш», Відокремлений підрозділ «Лубенський верстатобудівний завод» АТ «Мотор 

Січ», ТОВ «Спецлісмаш». Частка машинобудівної промисловості у загальноміських обсягах 

реалізації промислової продукції у порівнянні з попереднім роком зросла з 16,4 % до 20,7 %. 

Підприємствами галузі реалізовано промислової продукції на 143,0 % до попереднього року. 

Підприємствами галузі значна увага приділяється модернізації виробництва, його 

технічному переозброєнню та освоєнню нових конкурентоспроможних видів продукції. 

Так, на найбільшому підприємстві машинобудівної галузі міста ПП «Лубнимаш» 

протягом 2021 року розширено асортимент продукції (розроблено нову лінійку норій 

стрічкових ковшових, розширено модельний ряд ланцюгових, стрічкових транспортерів та 

силосів для зберігання зерна). Також було виготовлено, доставлено і змонтовано транспортне 

обладнання, ємності для довготривалого зберігання зерна (силоси) та допоміжні конструкції для 

різних замовників як з України, так із за кордону. ПП «Лубнимаш» активно працює  на 

закордонних ринках збуту (Молдова, Казахстан, Узбекистан, Білорусія, Франція, Бельгія), триває 

вихід компанії на рики Азії (створено нове представництво у Казахстані, участь у торгівельних 

місіях, організованих Центрально-Азіатським Торговим Домом). Підприємство бере активну 

участь у виставкових заходах ближнього зарубіжжя ЄС та Азії. 

 

Основними підприємствами харчової промисловості міста є ТОВ «Лубним’ясо» 

(виробництво м’ясної продукції), ТОВ «Дом Фактор» (виробництво солоної, копченої риби, 

рибних пресервів та салатів) та ТОВ «Лубенський молочний завод» (виробництво молочних та 

кисломолочних продуктів, масла, сиру, морозива тощо). Частка обсягів реалізації галузі у 

загальноміських обсягах дещо зменшилась і склала 16,0 % проти 21,6 % у попередньому році. 

Підприємствами галузі у порівнянні з відповідним періодом минулого року реалізовано 

промислової продукції на 15,8 % менше, ніж у 2020 році. 

На найбільшому підприємстві галузі ТОВ «Лубним’ясо» у 2021 році придбано нове 

обладнання для виробництва (обладнання для пакування м’ясної продукції у скін-пакування та 

у газове середовище, палетопакувальна машина для пакування стрейч-плівкою палет з 

вантажем, вакуумний масажер). Також здійснено розробку, випробування та затвердження 

нових видів продукції: напівфабрикатів м’ясних натуральних (стейкова група) та 

напівфабрикатів м’ясних кулінарних з яловичини («Люля Кебаб», «Фарш соковитий з 

яловичиною», «Гуляш яловичий»). Також у поточному році створено 5 нових робочих місць. 

На базі ТОВ «Наш млин» здійснюється монтаж нового борошномельного жорнового 

комплексу, який дозволить пропонувати на ринку борошно цільнозернового помелу, відкриття 

нової лінії збільшить кількість робочих місць. 

 



5 

 

Частка деревообробної промисловості (найбільше підприємство галузі – ТОВ «Грейд-

плюс», яке виготовляє та постачає корпусні меблі для мережевих магазинів світу) у 

загальноміських обсягах реалізації промислової продукції щорічно зростає і становить 22,6 %, 

тоді як у попередньому році цей показник складав 20,1 %. Підприємствами галузі за 10 місяців 

2021 року реалізовано промислової продукції на 41,9 % більше, ніж у відповідному періоді 

минулого року. 

ТОВ «Грейд-плюс» постійно працює над розширенням та вдосконаленням асортименту 

продукції та розширенням переліку послуг. Так, у поточному році підприємством було 

презентовано 32 нові колекції функціональних ергономічних кухонь з широкою кольоровою 

гамою та значним вибором оригінального фрезерування, впроваджено безкоштовну послугу 

проєктування кухонь з фахівцями компанії онлайн (через канали комунікації Viber, Telegram, 

Zoom тощо). 

Компанія є партнером «Української Асоціації Меблевиків», за результатами аналізу 

показників діяльності підприємства (фінансова стійкість, створення нових робочих місць, 

обсяги виробництва тощо) та ринкових позицій (розширення ринків збуту, експорту тощо) 2020 

року підприємство нагороджено національною премією «Вибір Країни 2020». 

 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Лубен на 2021 рік планувалося 

збільшити обсяг реалізації промислової продукції до 2,8 млрд. грн. Протягом 10 місяців 2021 

року підприємствами реалізовано промислової продукції на суму 2573,4 млн. грн., що складає 

91,9 % до запланованих на рік показників. Враховуючи прогнози виробничої діяльності 

підприємств, за результатами 2021 року запланований показник буде перевиконано.  

 

1.2. Розвиток агропромислового комплексу 

 

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки, який забезпечує 

продовольчу безпеку та продовольчу незалежність. Полтавська область є лідером у державі з 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Базовою складовою агропромислового комплексу Лубенської територіальної громади є 

сільське господарство, яке складається з рослинництва і тваринництва. 

Робота агропромислового комплексу спрямована на збереження родючості ґрунтів, 

вдосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур, покращення системи 

насінництва.  

У Лубенській територіальній громаді площа земель сільськогосподарського призначення 

становить 81105,0696 га. У структурі посівних площ головне  місце посідають  зернові, овочеві 

та технічні культури. 

Провідними господарствами громади, що займаються вирощуванням зернових, овочевих 

та технічних культур, є СФГ «Добробій» (с. Вищий Булатець), ФГ «Еко-Край» (с. Засулля), 

СФГ «Світлана» (с. Ісківці), ТОВ «МВА Транс» (с. Клепачі), ТОВ «Національний колорит» 

(с.Тишки). 

Основними орендарями земель громади є СТОВ «Мусіївське, ТОВ «Райз-Схід», ТОВ 

«АгротехГарантія», ПрАТ «Райз Максимко», ТОВ «Баришівська зернова компанія».  

 

Прикладом успішного прибуткового господарства, яке спеціалізується на вирощуванні 

зернових культур, є СФГ «Діброва». У 2021 році господарники засіяли 200 га пшениці озимої, 

по 80 га ячменю озимого та ярого, близько 240 га кукурудзи, соняшника, сої. Урожайність 2021 

року у порівнянні із 2020 роком підвищилася по всіх видах зернових культур, а найщедріше 

вродила гречка. Продукція має високу якість, адже аграрники використовують для посіву 

елітні, гібридні та сорти першої репродукції.  У землеробстві використовують органічні та 

мінеральні добрива, дбаючи при цьому про екологічність та збереження родючості ґрунтів.  

 Фермерське господарство «Діброва» реалізовує власну продукцію серед вітчизняних 

виробників таких, як ТМ «Наша пекарня», ПП «Млин-Михнівці», ТОВ «КиївМлин», ТОВ 

«НВП» Полтавська паляниця», аграрна компанія «Нібулон» та по інших куточках України.  

Одним із найуспішніших фермерських господарств Лубенщини є ФГ «ЕКО-КРАЙ», що 

спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід.  В садах господарства вирощують 20 сортів 

яблук, 9 сортів груш, 7 сортів слив, персики, черешні, абрикоси. Ягідники забезпечують 
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врожаєм полуниці, малини, порічки, чорної смородини, ожини, аґрусу. Працівники цього 

господарства у вирощуванні та зберіганні культур впроваджують новітні технології 

зрошування, підживлення, захисту та обробки рослин, чітко  дотримуючись норм та  стандартів 

для органічних продуктів. Система управління якістю і безпечністю цього господарства була 

сертифікована відповідно ДСТУ ISO 22000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Налагоджено виробництво соків, сухофруктів, пастили, цукатів, для виробництва яких 

використовується лише власно вирощена сировина. Продукція ФГ «ЕКО-КРАЙ» реалізовується 

у фірмових магазинах на території Полтавської області, має високу якість та помірні ціни. 

Влітку 2021 року підприємство розпочало рекламну кампанію по різних містах України: Київ, 

Вінниця, Умань та ін. 

За 2021 рік ФГ «ЕКО-КРАЙ» наростило виробництво у порівнянні з 2020 роком на 25 % 

та створило додатково 50 робочих місць. З метою розширення існуючого виробництва за 

рахунок нарощування потужностей у 2021 році підприємство отримало субгрант Програми 

USAID з аграрного і сільського розвитку для переробки плодоовочевої продукції за умови 

плідної співпраці з мікро-, малими і середніми підприємцями–фермерами, сімейними 

господарствами, які можуть надавати сировину для переробки.  

 

В аграрному секторі економіки також важливу роль відіграє галузь тваринництва, яка дає 

виробництво валового продукту, забезпечує цілорічне надходження коштів до бюджетів, сприяє 

створенню робочих місць та підвищенню рівня добробуту громадян. Провідними 

господарствами громади, що працюють у галузі тваринництва, є ТОВ «Лубенська 

птахофобрика» (с. Вищий Булатець), ТОВ «Національний смак» (с. Литвяки). 

Успішним  господарством громади, що працює у галузі тваринництва, є ФГ «ВІТАС» і К. 

Поголів’я  ВРХ цього господарства  у поточному році складає 862 гол., у тому числі корів – 352 

гол. Валове виробництво молока - 18253 ц, реалізовано м’яса на забій – 692 ц.  Господарство  

веде будівництво приміщень для ВРХ та постійно оновлює техніку сільськогосподарського 

призначення.  

 
Одним із найважливіших завдань на сьогодні є продовження надання державної та 

регіональної підтримки галузі тваринництва. У 2021 році для населення, відповідно до  Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки с/г продукції, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 

(зі змінами), було надано дотацію за бджолосім’ї 61 особі (проти 39 осіб у 2020 році) за 4249 

бджолосімей (2020 рік - 2819 бджолосімей) на суму 849,8 тис. грн. проти 563,80 тис. грн. у 2020 

році. 

 
1.3. Розвиток сільських територій 

 

Для координації та організації роботи у межах сільських територій громади на 7 сесії 

Лубенської міської ради 08.04.2021 року було прийнято рішення про створення  відділу 

забезпечення представництва інтересів жителів сільських населених пунктів виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  

Основними завданнями відділу  до кінця 2021 року є налагодження співпраці місцевої 

влади та представників агропромислового комплексу, сприяння поліпшенню інвестиційного 

клімату в громаді, залучення товаровиробників до інвестиційного процесу в територіальній 

громаді, надання інформаційного та консультаційного супроводу у напрямку реалізації 

державних програм розвитку та підтримки АПК, а також першочергове вирішення нагальних 

проблем благоустрою сіл. 

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку сільських територій 

Лубенської територіальної громади, всебічного розвитку інфраструктури та підприємницької 

діяльності різних галузей, сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності, 

реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері агропромислового сектору 

економіки, рішенням  12 сесії Лубенської міської ради від 07.10.2021 року були утворені 11 

старостинських округів, які об’єднали 62 сільські населені пункти, що входять до Лубенської 

територіальної громади. Площа території сільських населених пунктів громади становить 
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104395 га, загальна кількість сільського населення згідно з  оперативними даними станом на 

01.01.2021 р. - 24178 осіб. 

У поточному році розпочато процес підписання дипломатичного документу - 

Меморандуму про співпрацю із сільгосптоваровиробниками Лубенської територіальної 

громади, де враховано наміри такої співпраці у розрізі напрямків підтримки соціальної сфери та 

благоустрою сіл на 2022 рік. 

Значну увагу приділено питанню безпеки руху транспорту, у тому числі шкільних 

автобусів, дорогами обласного значення Лубенської територіальної громади. З метою 

вирішення цієї проблеми між Лубенською міською радою та ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області» у  вересні поточного року підписаний Меморандум та розпочаті роботи по 

приведенню до належного експлуатаційного стану смуг відведення автомобільних доріг 

загального користування державного значення. На цей час роботи проводяться за сімома 

напрямками на ділянках загальною протяжністю 82,5 км, а саме: 

- С171319 Вовчик-Стадня (виконавець ФОП Кібець І.Г.); 

- О1712158 Лохвиця-Вирішальне-Лубни (виконавець ФОП Кібець І.Г.); 

- О1713183 Хорошки – Снітин-Вовчик (виконавець ФОП Кібець І.Г.); 

- О1713194 П’ятигірці-В’язівок (виконавець ФОП Могір Є.Є.); 

- О1713182 Тишки – Висачки (виконавець ФОП Перепелиця О.П.); 

- О1713190 Величківка – Шинківщина–П. Багачка (виконавець ФОП Береза А.М.); 

- О1713181 Лубни – Тишки-Ісківці (виконавець ФОП Перепелиця О.П.). 

Надавачі послуг погоджені з ДП «Агентство місцевих доріг в Полтавській області».   

За ініціативою заступника міського голови рішенням 11 сесії Лубенської міської ради від 

02.09.2021 року з місцевого бюджету виділено 499 тис. грн. для  розбудови інфраструктури та 

забезпечення благоустрою сільських населених пунктів,  поліпшення стану дорожнього 

покриття доріг комунальної власності, а саме: для здійснення ямкового ремонту доріг 

комунальної власності у 10 населених пунктах:  

- с. Мацківці по вул. Центральна; 

- с. Ісківці по  вул. Шевченка, вул. Конституції; 

- с. Пуленці по вул.  Вербівчанка; 

- с. Ломаки по вул. Новоселівка; 

- с. Снітин по вул. Вишнева; 

- с. Новаки по вул. Щербаня, вул. Садова, вул. Нова, вул. Перемоги;  

- с. Окіп по вул. Молодіжна; 

- с. Вільшанка по вул. Центральна; 

- с. Войниха по вул. Молодіжна. 

Також мешканці сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади 

долучилися до  масштабної еко-ініціативи заліснення території України та висадили понад 1000 

дерев. 

Окрім переліченого, за участю комунальних підприємств громади та підтримки місцевих 

агровиробників було вирішено ряд поточних проблемних питань, які виникали на території 

населених пунктів старостинських округів громади. 

 

На даний час залишається невирішеною проблема вивезення та утилізації твердих 

побутових відходів, так яку більшості сільських населених пунктів громади не організоване 

централізоване вивезення ТПВ, та населені пункти не мають обладнаних майданчиків для збору 

побутового сміття.   

 

1.4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

 

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради значна увага приділяється роботі по 

залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток громади. 

Протягом останніх років одним з пріоритетів у цьому напрямку є участь у регіональному 

конкурсному відборі проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку.  
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На участь у конкурсі проєктів і програм, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, у 2021 році (як і у 2020 році) виконавчим комітетом 

міської ради були подані 4 проєкти, 2 з них були відхилені у зв’язку зі зміною напрямків 

фінансування ДФРР, за 2 проєктами  («Будівництво Лубенського дошкільного навчального 

закладу комбінованого типу для дітей з проблемами опорно-рухового апарату та вадами 

мовлення на 12 груп по вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни Полтавської області» та «Нове будівництво 

водоводу від водозабірного майданчика №2 по вулиці Вишневецьких до будинку №19/1 в 

м.Лубни Полтавської області» (Коригування)) на даний час здійснюється процедура 

оцінювання регіональною комісією. 

Протягом 2021 року проводилися роботи щодо реалізації проєктів-переможців конкурсу 

ДФРР 2020 року: проєкт «Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 

«Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією 

будівель. Коригування.» завершено, реалізацію скоригованого проєкту «Реконструкція 

Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня 

вулиця П.Слинька) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. 

Коригування.» планується завершити до кінця 2021 року. 

 

У 2021 році Лубенською міською радою на конкурс проєктів розвитку 

територіальних громад Полтавської області було подано проєкт «Реконструкція 

велосипедної доріжки по проспекту Володимирському у м. Лубни» загальною вартістю 

2120,669 тис. грн. 23.11.2021 року в обласній раді відбулося засідання ради конкурсу, на якому 

вказаний проєкт визнано переможцем. У зв’язку з цим у 2022 році з обласного бюджету на 

реалізацію цього проєкту очікується фінансування в розмірі 600,0 тис. грн. 

 

Одним із завдань виконавчого комітету міської ради є не тільки подання проєктів на 

участь у різноманітних конкурсах безпосередньо від Лубенської міської ради, а й організація 

участі у них у якості заявників громадян, установ та організацій, що сприяє прямому 

волевиявленню громадян через ініціювання та подання проєктів місцевого розвитку. 

Так, з метою забезпечення участі громадян в ухваленні рішень щодо виділення частини 

коштів із бюджету Лубенської міської територіальної громади для реалізації найбільш 

актуальних для громади проєктів, на 7 сесії Лубенської міської ради 08.04.2021 року було 

прийняте рішення «Про затвердження програми «Громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки».  

На виконання цього рішення у 2021 році було проведено конкурс Громадський бюджет 

Лубенської територіальної громади, на який мешканцями громади було подано 23 проєкти, 

18 з них допущено до голосування. За результатами голосування 5 проєктів визнано 

переможцями конкурсу: 2 проєкти, що будуть реалізовані у м. Лубни («Розбудова спортивно-

ігрової зони «Рекреація моєї мрії» на прилеглій території будинків по вул. Київській, 9, 12, 15, 

15А м. Лубни» та «Капітальний ремонт частини твердого покриття (укладання тротуарної 

плитки) на території ЗДО № 17 «Золотий ключик»), на загальну суму 379,85 тис. грн. та 3 

проєкти, що будуть реалізовані у сільських населених пунктах Лубенської територіальної 

громади («Поліпшення екологічного стану та благоустрій прибережної зони ставка 

«Бардаківський» в селі Калайдинці Лубенського району Полтавської області», «Здоров’я – 

основа благополуччя людини» та «Здорова нація» створення хокейного майданчика на 

території с. Засулля»), на загальну суму 400,0 тис. грн. 

Крім того, у жовтні 2021 року було оголошено конкурс Шкільний громадський бюджет 

Лубенської територіальної громади, загальний бюджет якого складає 200,0 тис. грн. (100,0 

тис. грн. – на проєкти, що будуть реалізовані у м. Лубни, та 100,0 тис. грн. – на проєкти, що 

будуть реалізовані у сільських населених пунктах громади. На цей подано 21 проєкт, 10 з них 

відхилено через невідповідність положенню, 11 проєктів допущено до голосування. На даний 

час завершено голосування за проєкти, переможці будуть визначені до кінця 2021 року.  

 

У 2021 році за сприяння виконавчого комітету міської ради небайдужі лубенці подали 2 

проєкти на участь у конкурсі «Бюджет участі Полтавської області» 9 проєктів. За 

результатами голосування переможцями визнано 3 проєкти («Ігровий комплекс для учнів 

спеціалізованої школи № 6», «Клас під відкритим небом на території Лубенської ЗОШ І-ІІІ 
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ступенів № 1» та «Забезпечення доступності будівлі опорного закладу «Вовчицький ліцей» для 

людей з обмеженими можливостями»). На реалізацію цих проєктів у 2022 році буде залучено 

297,165 тис. грн. з обласного бюджету. 

На даний час завершується реалізація проєкту-переможця 2020 року «Ревіталізація 

архітектурної споруди «Альтанка Анни Керн у Молодіжному парку міста Лубни». 

 

Також проведена робота по залученню шкільної молоді до участі у конкурсі «Шкільний 

громадський бюджет Полтавської області». На конкурс від Лубенської громади подано 12 

проєктів, 5 з них отримали перемогу («Сучасний хол та коридор школи – приємне перебування 

та гарний настрій», «Облаштування безпечною огорожею частини території Лубенської 

спеціалізованої школи № 6», «Фойє школи – візитівка закладу», «Створення інформаційно-

ресурсного центру у Лубенській ЗОШ І-ІІІ ст. №1» та «Модернізація шкільної їдальні»). 

«Перетворення шкільного телебачення на сучасний медіацентр» (СШ № 6), «Обладнання 

конференц-зали для шкільного євроклубу «LINK» (СШ № 6) та «Улаштування на території 

Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 військово-спортивного майданчика з 

сучасним знаряддям» (ЗОШ №10) та «Уроки на свіжому повітрі – запорука здоров’я» (ЗОШ 

№7). У 2022 році на реалізацію цих проєктів очікується надходження з обласного бюджету 

498,935 тис. грн. 

 

Вперше у 2021 році Лубенська територіальна громада взяла участь у конкурсі 

«Екологічні ініціативи Полтавської області», на який від громади було подано 5 проєктів, 

переможцями визнано проєкт ««Зелений клас» опорного закладу «Вовчицький ліцей імені 

В.Ф.Мицика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» та проєкт 

«Зелений клас для екологічної освіти учнів Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №6». 

Загальна сума залучених коштів з обласного бюджету склала 98,2 тис. грн. На даний час ці 

проєкти реалізовані. 

 

Особливої актуальності останнім часом набуло питання залучення  інвестицій 

міжнародних фінансових організацій. 

Виконавчий комітет вже багато років співпрацює з Німецьким товариством  

міжнародного співробітництва (GIZ). Завдяки цій співпраці у місті Лубни з 2017 року 

впроваджено інформаційну систему енергомоніторингу (ICE), якою охоплено 37 установ з 50 

будівлями в установах та закладах медицини, освіти, культури, виконавчого комітету. З 

утворенням Лубенської територіальної громади до енергомоніторингу додалося ще 109 

будівель бюджетної сфери сільських територій.  

Крім того, за результатами конкурсного відбору Лубенську міську раду відібрано до 

числа партнерів проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», 09.02.2021 року відбулося підписання Меморандуму про 

співпрацю в рамках цього проєкту. Співпраця Лубенської територіальної громади у проєкті, як 

партнера, надає можливість отримати підтримку у вигляді навчальних заходів, проведення 

експрес та повних енергоаудитів у муніципальних будівлях, індивідуальних консультацій та 

можливості отримати фінансування для реалізації пілотного проєкту у сфері 

енергоефективності. 

 

За результатами складного конкурсного відбору з поміж більше, ніж 180 учасників, 

Лубенська територіальна громада, пройшовши два етапи відбору, у червні 2021 року отримала 

перемогу в проєкті «Діємо для здоров’я», який впроваджено Консалтинговою групою GFA у 

співпраці з Університетськими клініками Женеви, Міністерством охорони здоров’я України 

(МОЗ), Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та агенцією Be-it Health & 

Social Impact за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та 

співробітництва (SDC). Робота у цьому проєкті надасть можливість зменшити тягар хвороб та 

запобігти передчасній смертності, підвищити тривалість життя чоловіків та жінок шляхом 

запровадження інтегрованого підходу до профілактики, лікування та контролю неінфекційних 

захворювань, а також залучити фінансування на придбання обладнання. 
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Крім того, Лубенська міська рада після проходження конкурсного відбору з-поміж 90 

громад у листопаді 2021 року отримала перемогу в проєкті USAID «Підвищення ефективності 

роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»), що надасть громаді 

можливості підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування 

та залучення фінансування міжнародних партнерів. 

 

У рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» Лубенська міська рада є 

дійсним підписантом ініціативи «Мери за економічне зростання» M4EG, що надасть у 

майбутньому можливість взяти участь у  конкурсі грантових проєктів в рамках 2-ї фази 

Ініціативи (до 2024 року). 

 

Також багаторічним партнером нашого міста є Північна екологічна фінансова 

корпорація «NEFCO», завдяки співпраці з якою реалізується проєкт «Реконструкція системи 

водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни 

на 2020-2032 роки» по започаткованій НЕФКО Програмі модернізації  системи водопостачання 

в Україні в рамках Інвестиційної платформи сусідства (NIP). Загальна вартість проєкту складає 

1320,0 тис. євро, з них: співфінансування місцевого бюджету - 140,0 тис. євро, кредит НЕФКО - 

1000,0 тис. євро, грант НЕФКО – 180,0 тис. євро. У ході реалізації цього проєкту планується 

замінити насосне обладнання на КП «Лубни-водоканал», частково кабельні мережі та мережі з 

водопостачання.   

 

Крім того, протягом 2021 року були подані проєктні заявки на участь у Конкурсі щодо 

супроводу розробки Стратегії економічного розвитку громади від Київської школи державного 

управління ім. Сергія Нижного, Програмі «Жити на рівних» БО «Фонд родини Нечитайло», 

Конкурсі проєктів з поліпшення соціально-економічних умов Представництва МОМ в Україні 

та Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Конкурсі інфраструктурних грантів 

«House of Europe Opportunities 2020/2021», Конкурсі проєктних пропозицій з підвищення 

енергоефективності і впровадження відновлюваних та альтернативних джерел енергії та/або 

поліпшення комфорту перебування у закладах освіти, Програмі з відновлення України, Проєкті 

«DREAMaction – підтримка громад в процесі їх розвитку» тощо.  

 

Значні кошти виділяються суб’єктами господарювання громади на здійснення капітальних 

вкладень, які спрямовуються на модернізацію, технічне переоснащення та розширення 

виробничих потужностей. Найактивніше освоєння капітальних інвестицій відбувається у 

фармацевтичній, харчовій та машинобудівній промисловості міста, а також у аграрному 

секторі.  Так, протягом 2021 року підприємствами громади у розвиток виробничої діяльності 

вкладено більше 50,0 млн. грн., за рахунок яких було відкрито нові виробничі дільниці (АТ 

«Лубнифарм»), придбано нове обладнання та техніку (ТОВ «Лубним’ясо», АТ «Лубнифарм», 

ТОВ «Наш млин» та інші) тощо. 

 

У 2021 році також було розроблено геолого-інвестиційний паспорт Лубенської 

територіальної громади, завдяки якому можна дізнатися про перспективні ділянки надр на 

території громади, що надало додаткові можливості для залучення інвестицій. Паспорт містить 

опис родовищ та запасів корисних копалин, карти корисних копалин, інформацію про 

небезпечні екзогенні геологічні процеси,  перелік спецдозволів, інформацію про контури 

ліцензійних ділянок та перелік звітів геологорозвідувальних робіт. 

 

1.5. Розвиток інфраструктури 

 

Велика увага в Лубенській територіальній громаді приділяється розвитку та розбудові 

об’єктів інфраструктури. 

Так, у 2021 році завершено будівництво спортивного майданчика по вул. Тернівській, 21 

на загальну суму 1,5 млн. грн. та  роботи по реконструкції зливної станції по вул. Березовій, 55 

в м. Лубни (коригування) на суму 344,8 тис. грн. Також у рамках реалізації президентської 

програми «Здорова країна» проведено облаштування мультифункціональних спортивних 

майданчиків на умовах співфінансування з державним бюджетом (80 %), обласним бюджетом 
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(10 %) та з місцевим бюджетом (10 %, що складає  816,0 тис.  грн.). Майданчики зі штучним 

покриттям загальною площею 140,0 м2 встановлено у місті Лубнах за адресами: вул. 

Я.Мудрого, 50, Я.Мудрого, 26, Тернівська, 21, Прикордонників, 60А, Мистецька, 3А, 

Ватутіна,45, Садова,50,  Щелканова, 9,  Вишневецьких, 9,  Першотравнева, 4,  Д.Сірика, 4, 

Драгоманова, 13, Індустріальна,10, просп. Володимирський, 61, 95, та в селах Засуллі, 

Солониці. 

Продовжується реконструкція приймального відділення фізіотерапевтичного кабінету під 

відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «ЛЛІЛ» в м. Лубни по вул. П'яти-

копа, 26 та продовжується капітальний ремонт Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 в м. Лубни по вул. Олександрівській,8/2 з термомодернізацією будівлі. Завершено 

реконструкцію Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 «Берізка» по вул. Мете-

орологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. 

Проводиться реконструкція частини першого поверху дитячої лікарні під Лубенський 

міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та інклюзивну інтеграцію за 

адресою: вул. П'ятикопа, 1А у місті Лубни з улаштуванням відділення гемодіалізу. 

На стадії будівництва перебуває багатоквартирний 8-поверховий житловий  будинок в                 

м. Лубни по вул. Монастирській, 44. 

 

Значна робота проведена громадянами та суб’єктами господарювання громади по 

будівництву вагомих об’єктів інфраструктури:  

- завершено будівництво магазину з підсобними приміщеннями по вул. Центральній, 22Б 

в с. Вільшанка (готельно-ресторанний комплекс «Лубенська Слобода», ФОП Кривсун Н.В.); 

- завершено будівництво мийки на 6 постів по вул. Грушевського, 28 у м. Лубни (ФОП 

Шумейко Т.В.); 

- розпочато реконструкцію сауни під гостьовий будинок з можливим розміщенням 

додаткових готельних місць у с. Вільшанка (готельно-ресторанний комплекс «Лубенська 

Слобода», ФОП Кривсун Н.В.); 

- триває реконструкція нежитлової будівлі ресторану під кафе з добудовою магазину по 

проспекту Володимирському, 16А в м. Лубни (Муравицький С.О.); 

- розпочато будівництво магазину змішаних товарів по вул. Садовій, 4 у м. Лубни (ФОП 

Плахотник Є.М.) 

- розпочато реконструкцію нежитлової будівлі під салон краси по проспекту 

Володимирському, 94Б у м. Лубни (ФОП Чуб І.І.); 

- проводиться реконструкція нежитлового приміщення магазину «Каштан» з добудовою 

та влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Монастирській, 50 у м. Лубни 

(Лисенко О.А., Порада С.М.). 

 

Проведено коригування проєктної документації за проєктом «Нове будівництво водоводу 

від водозабірного майданчика № 2 по вулиці Вишневецьких до будинку № 19/1 в м. Лубни 

Полтавської області будівництва» (на коригування витрачено 127,5 тис. грн.) та подано цей 

проєкт на конкурсний відбір проєктів і програм, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

ДФРР у 2022 році.  

Проведено улаштування малих архітектурних форм на контейнерних майданчиках для 

сміття на суму 385,0 тис. грн. по вул. Д.Сірика (профінансовано 86,9 тис. грн.) та по вул. 

Кононівській (роботи тривають). 

Проведено капітальний ремонт (технічне переоснащення) оглядового колодязя 

самопливного колектору на перехресті вулиць Садової та Мистецької на суму 48,2 тис. грн. 

 

За рахунок коштів в сумі 7185,770 тис. грн., виділених КП «Шляхрембуд» на утримання та 

ремонт доріг загального користування, профінансовано робіт на суму 5133,8 тис. грн.: 

1.Очищено сильно забрудненого дорожнього покриття навісною щіткою, здійснено 

поливання  2,1 тис.м2.  

2. Проведено ремонт 17 колодязів системи зливоприймання. 

3. Виготовлено та встановлено 66 шт. дерев’яних решіток колодязів системи 

зливоприймання. 

4. Очищено 106 колодязів системи зливоприймання. 
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5.Здійснено технічний огляд 16 км мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у 

літній період. 

6. Встановлено 33 шт. люків (решіток). 

7. Очищено 633 м водовідвідних канав. 

8. Приготовано 703,5 м3протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику. 

9. Забезпечено чергування при зимовому утриманні доріг машиністів автомобіля без виїзду 

(1307 год). 

10. Забезпечено чергування при зимовому утриманні доріг машиніста екскаватора без 

виїзду (1627 год). 

11. Здійснено розсипання 18366  м2 протиожеледних матеріалів розподілювачем на базі 

автомобіля «МАЗ».  

12. Очищено 3303 км проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, та при 

патрульному очищенню автомобілем «МАЗ». 

 13. Очищено 48 км проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав, та при 

патрульному очищенню автомобілем «ЗІЛ». 

 

Всього протягом 2021 року капітальний ремонт доріг не проводився, тоді як програмою на 

2021 рік планувалося капітально відремонтувати доріг у громаді на суму 3500,0 тис. грн.  

Програмою на 2021 рік передбачалося здійснення поточного ремонту доріг на загальну 

суму 17800,0 тис. грн., фактично у 2021 році виконано робіт на суму 5377,6 тис. грн., виконання 

запланованого показника складає 30,2 %. 

Видатки на експлуатаційне утримання доріг планувалися в розмірі 17000,0 тис. грн., 

фактично виділено 12385,7 тис. грн., запланований показник виконано на 72,9 %. 

В цілому програмою на 2021 рік загальний обсяг виконаних дорожніх робіт планувався на 

суму 38800,0 тис. грн., фактично витрачено 17763,3 тис. грн., запланований показник 

виконаний на 45,8 %. 

Площа відремонтованих доріг планувалася у розмірі 205,0 тис. м2, на даний час фактично 

відремонтовано 126,5 тис. м2, що складає 61,7 % від запланованого показника. 

 

Утримання  мереж вуличного освітлення та проведення організації  дорожнього руху 

здійснюється КПф «Лубниміськсвітло». Для забезпечення безперебійної роботи в осінньо-

зимовий період  мережі вуличного  освітлення  підприємству  виділено  5200,00  тис. грн.,  за 

рахунок яких проведено наступні роботи: 

- нанесення 6,82 км. та 2004 м2 дорожньої розмітки по вул. Монастирській, 

вул.Фабричній, Володимирському майдані, вул. Метеорологічній, вул. Прикордонників, 

вул.Олександрівській; 

- обслуговування, утримання та поточний ремонт 7 шт. світлофорних об’єктів 

(щомісячно); 

- обслуговування, утримання та поточний ремонт 227 км мереж вуличного освітлення 

(щомісячно); 

- технічне обслуговування 111 шаф управління з вузлами обліку електроенергії 

вуличного освітлення (обслуговування, заміна контакторів, автоматичних вимикачів, додаткове 

встановлення, обслуговування засобів автоматики і телемеханіки, огляд і перепрограмування 

таймерів, зняття показань витрат електроенергії у приладах обліку, поточний ремонт дверей 

шаф та контуру заземлення); 

- заміна 40 шт. дорожніх знаків на нові; 

- санітарне обрізання гілок 200 шт. дерев; 

- заміна 50 шт. світильників на нові; 

- поточний ремонт 120 шт. світильників; 

- заміна 300 шт. ламп, що відпрацювали свій ресурс; 

- відновлення вуличного освітлення по пров. вул. Авангардній, вул. С. Наливайка, вул. 

Короленка, по 1 провулку вул. Нової м. Лубен, у с. Окіп. 

 

Озеленення, збереження зелених насаджень, видалення сухостійних дерев у м. Лубни 

покладено на  КПф «Конвалія». Програмою з поліпшення утримання та збереження зелених 

насаджень Лубенської територіальної громади на 2021 рік передбачено 7870,5 тис. грн. Для 
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реалізації цієї програми з початку року виділено 5200,0 тис. грн. (проти 4447,2 тис. грн.  у 2020 

році), які використано на обрізку  дерев з телевишки (940 шт.), видалення аварійних та 

сухостійних дерев з телевишки (125 шт.), видалення аварійних та сухостійних дерев без 

застосування телевишки (125 шт.), проведення обрізки дерев висотою до 5 м по вулицях міста 

(3247 шт.), викошування газонів вуличних, парків, скверів площею 104,8 га, висадження 

квітників з однорічних квітів на площі 1600 м2, вирощування 70 тис. шт. посадкового матеріалу 

квітів, висадження 250 шт. дерев та кущів, видалення 60880 шт. порослі. Роботи по видаленню, 

обрізці дерев і вирубуванню порослі будуть продовжуватись до кінця року. 

З початку року завезено 162 скл. м дров 54 малозабезпеченим сім’ям. 

Також проводилися роботи по догляду за розсадником на площі 2100 м2, ремонт герба 

міста на площі Слави, проведено інвентаризацію 2 скверів. 

На відлов та стерилізацію безпритульних тварин передбачено 49,9 тис. грн., з них 

профінансовано 35,1 тис. грн. (на 28 тварин). 

 

Важливим напрямком розвитку інфраструктури у громаді є послуги пасажирського 

транспорту. Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення 

організації пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального 

користування покладалося на  виконавчий орган міської ради; на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі району - на районні державні 

адміністрації. З 02.09.2021 року повноваження по організації пасажирських перевезень на 

міських та приміських маршрутах у межах Лубенської територіальної громади набув 

виконавчий комітет лубенської міської ради. У зв’язку з цим виконавчим комітетом проведена 

відповідна підготовча робота та оголошений конкурс з перевезення пасажирів на приміських 

маршрутах. 

На даний час мережа міських автобусних маршрутів загального користування включає в 

себе 11 маршрутів, які обслуговують 34 транспортних засоби.  На території міста  обладнано 

118 зупинок пасажирського автомобільного транспорту, з них обладнані павільйонами – 13, 

навісами – 43. 

Формування та ведення реєстру приміських автобусних маршрутів загального 

користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів), 

покладається на облдержадміністрації. Приміські перевезення в межах територіальної громади 

здійснюються за 25 маршрутами 11 фізичними особами – підприємцями. 

Згідно зі статистичними та моніторинговими даними попередніх років спостерігається 

тенденція зменшення пасажиропотоку, яка посилилась з часу запровадження карантинних 

обмежень. 

У зв’язку зі встановленням карантину та запровадженням протиепідемічних заходів були 

встановлені певні обмеження у роботі громадського транспорту. Завдяки проведеним заходам 

вдалося уникнути повної зупинки пасажирських перевезень.  

З метою забезпечення дотримання  норм  законодавства у сфері здійснення пасажирських 

перевезень, запобігання поширенню гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19 було 

створено робочу групу з питань перевірки виконання автомобільними перевізниками умов 

договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування по м. Лубни, на яку також покладені повноваження по перевірці дотримання 

суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення 

пасажирів. Протягом 2021 року цією робочою групою було здійснено 53 перевірки (в т.ч. 2 

перевірки матеріально-технічних баз  перевізників), у ході яких перевірено 912 транспортних 

засобів. За результатами кожної перевірки перевізникам надаються  відповідні рекомендації 

щодо усунення недоліків.  

У зв’язку зі систематичними порушеннями умов договорів про організацію перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Лубни,  виконавчим 

комітетом Лубенської  міської ради у 2021 році розпочато процедуру розірвання діючих 

договорів із перевізниками. По завершенню процедури розірвання договорів буде проведено  

новий конкурс із перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по 

м. Лубни відповідно до оптимізованої мережі автобусних маршрутів загального користування. 

Одними із напрямків розвитку автотранспортної галузі є впорядкування системи 

пільгових перевезень. Протягом минулого року проводилося подальше вдосконалення роботи 
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автоматизованої системи  обліку перевезення (оплати проїзду) окремих пільгових категорій 

громадян автомобільним транспортом в м. Лубни.  

Майже всі транспортні засоби, якими здійснюються перевезення в місті, обладнані 

камерами відеоспостереження.   

 

1.6. Будівельна активність та містобудівна діяльність 

 

За показниками введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва у 2021 році 

відмічається збільшення показників. У порівнянні з 2020 роком приріст введеної в 

експлуатацію  житлової площі становить 120 % і складає 2,9 тис. кв.м.  

Приріст житлової площі у 2022 році можливий за рахунок індивідуального будівництва та 

введення в експлуатацію багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Монастирська, 44 в м. Лубни Полтавської області (загальна кількість квартир – 128, загальна 

площа квартир – 4664,90 кв.м). 

 

На території Лубенської територіальної громади продовжуються заходи зі зняття 

довколишніх бар'єрів - фізичних та ментальних, які дозволяють посилити функціональний 

потенціал кожного жителя громади. Особлива увага приділяється специфічним послугам, яких  

потребують особи з інвалідністю з вадами зору та слуху, з ураженням опорно-рухового апарату 

та інших нозологій. Концепція доступності зорієнтована задовольняти потреби всіх, в т. ч. 

маломобільних груп населення. 

У розрізі вимог безбар’єрності вжиті заходи під час ремонту дорожнього покриття: в 

місцях перетину з пішохідними переходами передбачено влаштування контрастної розмітки, 

направляючих орієнтирів, безпечних пішохідних переходів з доступним благоустроєм. 

Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» проводяться роботи у 

кожній сфері життя, зокрема щодо подолання ускладненого доступу до громадського 

транспорту та об’єктів фізичного оточення, адаптації інформації, сайтів та додатків для всіх 

громадян, подолання бар’єрів у доступі до освіти, роботи.  

 

Провідна роль у довгостроковому соціально-економічному та просторовому плануванні 

розвитку Лубенської територіальної громади належить містобудівній документації та 

забезпеченню контролю за її реалізацією через систему містобудівного моніторингу та 

кадастру, яка поступово наповнюється даними територіальної громади.  

Так, у 2021 році завершено роботи з розробки топографічного плану с. Вовчик та 

виконано роботи, затверджено містобудівну документацію ТОВ «Консультаційний центр» з 

розробки Генерального плану с. Клепачі та с. Калайдинці, що  було передбачено програмою 

2021 року. Виконуються роботи з розробки Генерального плану с. Назарівка, затвердження 

якого планується у 2022 році. Також на 2022 рік планується завершення та затвердження 

містобудівної документації - Генеральний план с. Мгар, с. Лука та с. Терни.  

Відповідно до п. 8 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель» передбачено, що планування територій на 

місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів 

просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів 

і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Тому в 2021 році 

затверджено Програму розробки Комплексного плану просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території 

Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки, відповідно до якої на 2022 рік 

передбачено збір вихідних даних, виконання топографо-геодезичного знімання території та 

розробка Концепції інтегрованого розвитку Лубенської територіальної громади.  

 

1.7. Покращення якості надання адміністративних послуг 

 

Протягом 2021 року Центр надання адміністративних послуг продовжив свою діяльність 

як Центр надання адміністративних послуг Лубенської територіальної громади, зберігаючи 

основну мету – забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, створення зручних та 

доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних 
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адміністративних послуг. Принцип роботи «єдиного вікна» дає можливість скоротити і 

спростити процедуру отримання необхідного документу. 

До структури ЦНАП увійшли: територіальний підрозділ (далі - ТП) у селі Засулля, 2 

віддалених робочих місця (далі - ВРМ) адміністраторів по м. Лубни та 11 ВРМ у таких селах як 

Войниха, Березоточа, Вовчик, Оріхівка, Мгар, Новаки, Калайдинці, Вищий Булатець, Михнівці, 

Литвяки, Хорошки.  

У  поточному році Центр та його структурні підрозділи підтримують пріоритетні 

напрямки, забезпечують прийом документів за 170 адміністративними  послугами та  

обслуговують громаду з населенням майже 69 тисяч мешканців. Завдяки підключенню до  

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,Державного реєстру 

речових прав на нерухомість,Державного земельного кадастру, Єдиної Державної електронної 

системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), Реєстру територіальної громади, адміністратори 

здійснюють не тільки прийом документів, а й мають можливість надавати існуючу інформацію 

у реєстрах у вигляді витягу та довідки за власним цифровим підписом.  

З метою забезпечення комфортних умов для надання адміністративних послуг розпочата у 

червні 2019 року співпраця з міжнародною Програмою « U-LEAD з Європою» (далі – 

Програма), була завершена 15 червня 2021 року і мала достатньо успішний  результат не тільки 

для ЦНАП, а й для громади в цілому. Міжнародними партнерами надана допомога за такими 

видами: «Інституційна допомога, навчання персоналу, підвищення його кваліфікації, допомога 

у роботі з мешканцями», «Матеріальна допомога». Завдяки Програмі всі адміністратори ЦНАП 

пройшли навчання, центральний офіс, ТП та 9 ВРМ адміністратора облаштовано меблями, 

комп’ютерною технікою,  необхідним програмним забезпеченням для налаштування ПК 

«Вулик», встановлено та підключено електронну систему керування чергою. 

Починаючи з лютого 2021 року, на всіх ВРМ розпочато надання адміністративних послуг 

з соціальних питань, а протягом II кварталу цього року проведено підключення (за наявності 

відповідного інтернет – ресурсу) віддалених робочих місць до ПК «ПС Соціальна громада» 

(прийнято заяв  з початку року – 5740) та ПК ЦНАП «Вулик». 

З вересня 2021 року у ЦНАП запроваджено шеринг Дія QR (надання можливості 

адміністратору отримати копію цифрового документу у форматі pdf), а з жовтня поточного 

року Центр підключений до загальнодержавного моніторингу якості надання адміністративних 

послуг на порталі Дія. 

Започаткований у 2017 році дистанційний прийом заяв з питань відділу у Лубенському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (витяг з Державного 

земельного кадастру) продовжено і у поточному році. Враховуючи зручність отримання  

послуги, кількість звернень значно зросла. Так,  у 2018 р. їх кількість складала 328,  у 2019 р.- 

620,  у 2020 р.- 1458, а станом на 01.11.2021 р.- 3560. 

З метою забезпечення оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг 

проведено ряд заходів щодо підключення адміністратора до Державного земельного кадастру з 

опцією надання витягів з ДЗК безпосередньо адміністратором за своїм цифровим підписом.  

Станом на 01.11.2021 р. адміністраторами ЦНАП надано 32872 адміністративних послуги, 

проведено 10011 консультацій (протягом 2020 р.: 12200 послуг та 8550 консультацій,             

протягом 2019 р.: 15310 послуг та 9400 консультацій, протягом 2018 р.: 15485 послуг та  9200 

консультацій). 

 

1.8. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва, регуляторна політика 

 

Однією із стратегічних цілей розвитку Лубенської територіальної громади є створення 

сприятливих умов для розвитку  малого та середнього підприємництва, чим забезпечується 

створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів, що дозволяє вирішувати 

ряд важливих соціально-економічних проблем, стимулює розвиток конкурентоспроможності та 

інновацій.  

Зважаючи на зміни у адміністративно-територіальному устрої, з 2021 року державні 

органи статистики формування статистичних показників у розрізі територіальних громад не 

здійснюють, облік статистичної інформації ведеться лише за новоствореними укрупненими 

районами.  
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За останніми статистичними даними, кількість малих та середніх підприємств у м. Лубни 

за 2020 рік становила 266 підприємств проти 291 у 2019 році (показник зменшився на 8,6 %), в 

тому числі: малих підприємств – 240 (2019 рік – 264, скорочення складає 9,1 %), середніх 

підприємств – 26 (2019 рік – 27, скорочення – 3,7 %). Кількість зареєстрованих фізичних осіб – 

підприємців у 2020 році зросла з 2451 до 2456, темп росту складає 100,2 %. 

Програмою на 2021 рік прогнозувалося по м. Лубни 298 малих та середніх підприємства, 

зараз цей показник очікується на рівні 267 підприємств, прогнозований темп виконання 

запланованих показників – 89,6 %. Кількість фізичних осіб – підприємців планувалася на рівні 

2458, на кінець 2021 року очікується виконання запланованого показника. 

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах м. Лубен за 2020 рік 

становила 6779 осіб (2019 рік – 7313, темп спаду – 7,3 %), їх частка в загальній чисельності 

працюючих складає 57,7 % проти 59,7 %  у попередньому році. 

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах м. Лубен 

передбачалась програмою 2021 року у кількості 7531 осіб, на кінець поточного року цей 

показник очікується на рівні 7400 осіб, прогнозований темп виконання запланованих 

показників – 98,3 %. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами і 

ФОПами у 2020 році складав 6771,5 млн. грн. проти 7643,5 млн. грн. у 2019 році (спад – 11,4%). 

Програмою на 2021 рік цей показник прогнозувався на рівні 7894,6 млн. грн., зараз цей 

показник очікується на рівні 7000,0 млн. грн., прогнозований темп виконання запланованих 

показників – 88,7 %. 

Основною причиною скорочення кількості малих та середніх підприємств та 

недовиконання запланованих показників є негативний вплив на умови ведення господарської 

діяльності обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних  з поширення на території 

України коронавірусу. 

 

З метою створення дієвого механізму співпраці місцевої влади з підприємцями, 

сприятливих умов для розвитку інфраструктури малого  бізнесу, для регулювання відносин між 

підприємцями при виконавчому комітеті працюють Координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва та Рада підприємців Лубенської територіальної громади. 

На покращення підприємницького середовища в місті, вироблення та впровадження 

механізмів для вдосконалення і спрощення системи для започаткування та ведення 

підприємницької діяльності спрямована також робота Центру надання адміністративних послуг 

Лубенської міської ради. Крім того, на базі Лубенської міськрайонної філії Полтавського 

обласного центру зайнятості,  Лубенської ДПІ ГУ ДПС  у Полтавській області, Лубенського 

фахового фінансово-економічного коледжу ПДАА проводяться навчальні семінари, зустрічі, 

«круглі столи» з підприємцями, студентами та молоддю з актуальних питань ведення 

підприємницької діяльності і відповідних змін у законодавстві. 

Протягом 2020-2021 років до існуючих проблем для розвитку підприємництва додалася 

проблема впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів у період карантину. У нових 

умовах ведення бізнесу, для інформування суб’єктів господарювання на офіційному сайті 

виконавчого комітету Лубенської міської ради поширюється інформація про вебінари, 

консультації, тренінги, програми державної підтримки, експортні можливості, грантові 

програми. Також державою запроваджено роботу інформаційного порталу для підтримки 

підприємців на час карантину. 

 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності – це напрям державної 

політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин. 

Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідних процедур підготовки та 

прийняття рішень на всіх владних рівнях. Дотримуватися принципів регуляторної політики 

повинні як органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. Саме 

використання норм та принципів регуляторної політики в Україні дає змогу забезпечити 

перехід державного управління на новий якісний рівень.  

Одним із головних завдань регуляторної діяльності в місті є підготовка, прийняття, 

відстеження результативності та перегляд регуляторних актів. 
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Повноваження у сфері здійснення державної регуляторної політики покладені на постійну 

депутатську комісію з питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку 

сільських територій, Координаційну раду з питань розвитку підприємництва Лубенської 

територіальної громади і відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради. 

З метою забезпечення діяльності Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та її виконавчих органів у частині реалізації державної регуляторної 

політики, рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23.02.2021 року № 23 

затверджено Положення про підготовку та прийняття регуляторних актів регуляторними 

органами Лубенської територіальної громади Полтавської області, яким визначено правові та 

організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в Лубенській територіальній громаді. 

На  офіційному сайті  Лубенської міської ради (http:// lubnyrada.gov.ua) створено і працює 

розділ «Регуляторна політика», де розміщується інформація про планування і прийняття 

регуляторних актів, оприлюднюються проєкти регуляторних актів, звіти про відстеження  

результативності регуляторних актів тощо. 

Постійно ведеться Реєстр діючих регуляторних актів. Так, станом на 01.12.2021 року  

налічується  34 діючих регуляторних акти,  з них 17 - рішення виконавчого комітету, 17 - 

рішення міської ради. Протягом 2021 року було прийнято 5 нових регуляторних актів: 3 - 

рішення Лубенської міської ради, 2 – рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

З метою забезпечення проходження регуляторної процедури протягом поточного року 

відбулося 5 засідань профільної депутатської комісії та 3 засідання Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, на яких обговорювалися проєкти регуляторних актів та 

надавалися відповідні рекомендації. 

Також у відповідності до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» розробниками стосовно кожного проєкту 

регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу згідно з вимогами Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акту,  затвердженої  постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі змінами та доповненнями). 

Згідно зі ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акту здійснюється послідовно 

базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторних актів у встановлені  

законом  терміни. З початку 2021 року проведено 5 періодичних та 4 повторних відстеження 

результативності регуляторних актів. 

 

1.9. Охорона здоров’я 

 

Пріоритетними напрямками розвитку медичної галузі громади є збереження мережі 

закладів охорони здоров’я, покращення якості амбулаторної та стаціонарної допомоги шляхом 

впровадження новітніх лікувально-діагностичних технологій, покращення матеріально-

технічної бази медичних закладів громади. 

На території громади медичну допомогу надають 4 заклади охорони здоров’я:  

- КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради»; 

- КП «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

- КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради; 

- КП «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради. 

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської 

міської ради, як основний заклад охорони здоров’я Лубенської територіальної громади, є 

багатопрофільним лікувальним закладом, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну 

допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або 

загостреннями хронічних захворювань, а також є госпітальною базою для надання медичної 

допомоги хворим на COVID-19 першої хвилі. У структуру закладу входить діагностично-

консультативний центр з плановою потужністю 724 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по 



18 

 

26 спеціальностях, та стаціонар на 365 ліжок. Кадровий потенціал колективу складає: 107 

лікарів, 292 середніх медичних працівників, та 125 молодших медичних працівників.  

Протягом 2021 року (у порівнянні з 2020 р.)  проліковано в стаціонарі 7282 хворих (2020 

рік - 7298). Середнє перебування хворого на ліжку -  7,3 днів (2020 рік - 6,8). По КП «ЛЛІЛ» 

ЛМР протягом 2021 року померло 343 особи (2020 рік - 228), летальність склала 4,7 (2020 рік - 

3,1). У 2021 році прийнято 304 пологів  (2020 рік - 321), проведено 1876 операційних втручань  

(у 2020 році - 2108), в тому числі у дітей – 170 (2020 рік - 105), хірургічна активність склала 

55,8% проти 55,9% у 2020 році. 

Під лікування хворих на COVID-19 з 18.10.2021 р. розгорнуто ліжка згідно з Плану 

перепрофілізації КП «ЛЛІЛ» ЛМР: 

І. Госпітальне відділення на 169 ліжок: 

- інфекційне відділення – 48; 

- терапевтичний профіль – 97 ліжок (в тому числі: терапевтичне відділення – 32,  

отоларингологічне відділення – 35  з 10 ліжками хірургічного профілю, офтальмологічне 

відділення – 30); 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 11; 

- пологове відділення – 3; 

- педіатричне відділення – 10; 

ІІ. Провізорне відділення на 15 ліжок (онкологічне відділення – 12, пологове відділення – 

3). 

З початку пандемії  в стаціонарі було проліковано з діагнозом COVID-19 1339 хворих; 

померло 162 чол. (з них м. Лубни - 86). 

Для забезпечення роботи дихальної апаратури у 2021р. за кошти місцевого бюджету 

закуплено кисневу станцію ZELKO OxyG 120 (у комплекті) вартістю 1 005 760,0 грн. 

Кількість відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі (включно з 

профілактичними) склала 130390; число відвідувань вдома – 504; денний стаціонар та стаціонар 

на дому – 1276. 

Закладом у 2021 році було заключено з НСЗУ 13 пакетів медичних послуг (у 2020 році - 

11 пакетів медичних послуг). 

На даний час триває реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного 

кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради за адресою: вул. П’ятикопа, 26». На його 

реалізацію станом на 01.11.2021 року залучено 6,9 млн. грн. з державного бюджету та 17 528,7 

тис.грн.  – з місцевого.  

Первинну медико-санітарну допомогу в громаді надають 2 центри первинної медико-

санітарної допомоги, у складі яких працює 7 амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини, 3 ФАПи, 13 пунктів здоров’я. Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської 

ради (охоплює надання послуг населенню сільських територій) надають медичні послуги 

населенню за договорами, укладеними з Національною службою здоров’я України, що є 

основним джерелом надходжень підприємств. 

Штатна чисельність працівників первинної ланки становить 227,75 одиниць, з них 

лікарські посади – 56,25 од., середній медичний персонал – 101,75 од., молодший медичний 

персонал – 14,5 од. 

Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації з гострим інфекційним 

захворюванням COVID-19, проводиться постійна робота по імунізації населення від COVID-19. 

Вакцинація проводиться вакцинами CoronaVac, Phizer, AstraZeneca, Moderna. Пункти 

вакцинації працюють щоденно, вакцинація маломобільних груп населення проводиться 

мобільними бригадами. Станом на 21.11.2021 року лікарями КП «КНП ЛМЦ ПМСД» проведено 

16919 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19. З 40774 декларантів закладу, які 

підлягають вакцинації,  41,49 % вакциновані 1 дозою, а 31,38 % вакциновані повністю при 

відповідних середніх показниках по Україні 40,23 % та 28,76 %.  

У пункті щеплень, який знаходиться в Засульській амбулаторії, медичні працівники 

здійснюють вакцинацію людей, відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім 

записом. Мобільні бригади проводять імунізацію у виїзному режимі в пунктах здоров’я, на 
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ФАПах та на дому (людям, які не можуть самостійно дістатись до закладу охорони здоров’я). 

Лікарями КП «Центр ПМСД» ЛМР проведено 5346 щеплень, з яких 4174 осіб отримали дві 

дози. 

Закладами первинної ланки станом на 01.11.2021 року  укладено 60178 декларацій 

(проти 54822 на початок року), кількість відвідувань лабораторно збільшилась на 3,4 %, 

кількість відвідувань вдома зменшилась на 18,2 %, виявлено онкологічних захворювань на 

10,3% більше, хворих на туберкульоз – на 31,5 % більше, проходження флюорографічних 

досліджень скоротилося на 6,8 %. 

 

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна допомога» 

Лубенської міської ради є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним 

підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню. 

Штатна чисельність працівників налічує 60,5 штатних одиниць, з них: лікарі – 19,0 од., 

середній медичний персонал – 26,75 од., молодший медичний персонал – 5,0 од. 

Відповідно до умов реформування вторинної ланки, починаючи з 01.04.2020 року і по 

сьогоднішній день, усі стоматологічні послуги є платними, крім ургентних випадків та надання 

допомоги дітям до 17 років, відповідно до переліку станів. 

За 10 місяців 2021 року отримали пільгове зубопротезування 143 особи, що на 24 % 

більше у порівнянні з таким же періодом минулого року. Видатки на пільгове зубопротезування 

за рахунок коштів місцевого бюджету становлять 237273, грн. ( у 2020 році – 192900,0 грн.). 

У 2021 році створено 2 нових робочих місця для надання стоматологічних послуг у 

сільській місцевості. 

 

1.10. Освіта 

 

Основними завданнями у сфері надання освітніх послуг упродовж  року було 

збереження мережі закладів освіти, забезпечення їх доступності, модернізації,  

конкурентоспроможності. 

Право дітей на здобуття дошкільної освіти у Лубенській територіальній громаді  

реалізують 25 закладів дошкільної освіти (один з них у складі Лубенського НВК – ДНЗ № 9), в 

яких  навчається і виховується 1654 дітей. 

Дошкільною освітою охоплено близько 78 % дітей віком від 3 років і старше. У закладах 

дошкільної освіти на 100 місцях виховується 108 дітей.  

Значна увага приділяється вихованню дітей із особливими освітніми потребами. У 

дошкільних закладах комбінованого типу № 1 «Дзвіночок» та № 17 «Золотий ключик» 

працюють 4 групи спеціального призначення: 3 для дітей із вадами зору (офтальмологічні), 1 

(санаторна) для вихованців із  затухаючими формами тубінфекції, які відвідує 48 дітей (2020 

рік – 48 дітей). 

З метою забезпечення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами та 

розвантаження дошкільних закладів міста продовжується робота щодо збільшення місць, 

зокрема виготовлено проєкт будівництва нового закладу дошкільної освіти комбінованого типу 

зі спеціальними групами на 159 місць, який подано на конкурсний відбір проєктів і програм, 

що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. 

Реалізація його можлива за умов співфінансування з державного бюджету. 

Загальну середню освіту у громаді здобувають 7037 учнів у 21-му  закладі загальної 

середньої освіти Лубенської територіальної громади (2020 рік – 6991 учнів).  

У 2021-2022 н.р. розширено мережу шкіл і дошкільних закладів з інклюзивною формою 

навчання. Станом на 01.09.2021 року функціонує 28 інклюзивних класів у 12-ти закладах 

загальної середньої освіти (у 2020 році - 20 інклюзивних класів у 10-ти закладах загальної 

середньої освіти), охоплено інклюзивною освітою 38  учнів (2020 рік – 26 учнів). У 11-ти 

закладах дошкільної освіти функціонує 13 груп з інклюзивною формою освітнього процесу, 

якою відповідно охоплено 21 дитину (у порівнянні з 2020 роком - 11 інклюзивних груп у 11-ти 

закладах дошкільної освіти, 14 дітей). 

На виконання рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів Лубенської територіальної громади» № 52 від 24 березня 2021 року Управлінням освіти 
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здійснюється облік дітей шляхом постійного оновлення реєстру даних про них, на кожен рік 

народження окремо. 

Доступ до якісної освіти отримують  69 дітей внутрішньо переміщених осіб. 

Збережено мережу закладів позашкільної освіти. У 2021 році функціонує три заклади: 

дитячо-юнацька спортивна школа, центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді, 

дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму, де навчаються 1561 учнів (2020 рік 

– 1675 учнів). 

Станом на 01.11.2021 року на обліку в Лубенському інклюзивному центрі знаходиться 

254 дітей (2020 рік – 188 дітей). Корекційно-розвиткові послуги отримують близько 27-ми 

дітей.  

У 2021 році на галузь «Освіта» передбачено 306,898 млн. грн., з них: освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 134,819 млн. грн., кошти місцевого бюджету – 

169,452 млн. грн., субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 

2132,2 тис. грн., НУШ – 495,0 тис. грн.  

У 2021 році кошторис бюджету розвитку становить 8,926 млн. грн. Відповідно 

затвердженого плану використання коштів бюджету розвитку, для виконання будівельних 

робіт (проведення капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладів освіти), виділено 

5820,6 тис. грн., для покращення матеріальної бази – 3105,6 тис. грн. 

За 10 місяців 2021 року освоєно коштів бюджету розвитку в загальній сумі 5381,1 тис. 

грн., з них: виконано робіт на суму 3099,0 тис. грн., придбано обладнання на суму 2282,1 тис. 

грн. 

На початок 2021 року у навчальних закладах громади працює 1607 працівників, із них 

888 педагогічних. У 2021 році проатестовано 185 педагогічних працівників.  

 

Усі заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти Лубенської 

територіальної громади підключені до інформаційної системи управління освітою (ІСУО), діє 

система «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля», забезпечено доступ до Єдиної державної бази 

освіти (ЄДБО), функціонує електронна черга в ЗДО. З вересня 2021 року заклади загальної 

середньої освіти підключені до автоматизованого інформаційного комплексу освітнього 

менеджменту (ПАК «АІКОМ»). 

 

Підготовку кваліфікованих робітничих кадрів у місті здійснює 1 професійно-технічний 

навчальний заклад – Лубенський професійний ліцей, який у 2021 році проводить навчання за 

професіями: «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного 

зварювання», «Кухар. Кондитер», «Штукатур. Маляр», «Столяр будівельний. Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій». Кількість учнів станом на 01.11.202 року складає 118 осіб. У 

2021 році диплом кваліфікованого робітника отримали 55 учнів з професій, з яких – 3 дипломи 

з відзнакою. У 2021 році у майстерні технічного обслуговування ліцею обладнано участок 

шиномонтажу, виготовлений проєкт системи протипожежного захисту. Педагогічні працівники 

ліцею брали участь у різноманітних майстер-класах, конкурсах, оглядах-конкурсах, 

конференціях тощо. Учні ліцею беруть участь у внутрішньоліцейних, обласних, всеукраїнських 

конкурсах.  

В Лубенському медичному фаховому коледжі навчається 273 студенти, тоді як у 

попередньому році їх кількість складала 312 студентів, підготовка фахівців здійснюється за 

денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра у галузі «Охорона здоров’я»: фельдшер (відділення «Лікувальна справа») 

та медична сестра (відділення «Сестринська справа»). 

Коледж розташований у чотирьох корпусах, в яких розміщені лабораторії, навчальні  

кабінети, лекційні аудиторії, тренажерні зали, кабінети доклінічної практики, спортивні 

тренажерні зали, бібліотека, які задовольняють навчально-освітні, пізнавально-культурологічні, 

естетичні потреби студентів. 

Постійно зміцнюються матеріально-технічна база, проводяться ремонти аудиторій, 

придбано сучасне медичне обладнання (тренажери, фантоми, муляжі); сучасні меблі для 

навчальних кабінетів, лекційних залів; інтерактивні дошки, багатий бібліотечний фонд, 

проводиться комп’ютеризація навчального процесу. На даний час у закладі працюють 44 

викладача. Поглибленню фахових умінь студентів сприяє результативна співпраця навчального 
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закладу з базами практичної підготовки: КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради, КП «Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни Полтавської 

обласної ради», КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Полтавської обласної ради, станція № 3 м. Лубни та лікувальні заклади області. 

 У педагогічній  діяльності  колективу викладачів  коледжу використовуються різні  

форми вивчення та пропаганди інноваційного педагогічного досвіду (відкриті  заходи  та 

заняття із сучасними формами навчання,  конференції, методичні виставки, робота  творчих 

груп, майстер-класи викладачів вищої кваліфікаційної категорії, методичні ринги, брифінги, 

відповіді на  різноманітні навчально-виховні проблемні питання тощо). 

Кількість студентів Лубенського лісотехнічного фахового коледжу складає 499 

студентів (з них 323 особи за денною формою навчання і 176 осіб -  заочники) проти 429 осіб у 

попередньому році. Підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів 

здійснюється за освітніми програмами: «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», 

«Деревообробні і меблеві технології». На базі коледжу функціонує міжкафедральна навчальна 

лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 

в якій 114 студентів-заочників здобувають освітній рівень бакалавра за вказаними 

спеціальностями. 

На території закладу розташовані навчальний корпус, спортивний комплекс зі стадіоном, 

гуртожитки, їдальня, виробничі майстерні, лабораторії, деревообробна майстерня, котельня та 

інші приміщення. 

У 2021 році виконано план прийому та випуску фахівців, понад 81 % випускників 

коледжу  працевлаштовано, частина випускників продовжують навчання у 7 провідних 

університетах України. Викладачі коледжу протягом року брали участь у міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах і вебінарах. На 

базі коледжу відкрито Лубенську філію Комунального закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

У поточному році проведені значні роботи  по зміцненню навчально-матеріальної бази 

коледжу: завершено будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям, у рамках 

Всеукраїнської  програми «Здорова країна» облаштовано та відкрито гімнастичний спортивний 

майданчик, придбано основних засобів на суму біля 120,0 тис. грн. (інтерактивна дошка, 2 

мультимедійних проєктори, 2 ноутбуки,  бензокущоріз, меблі аудиторні та інше обладнання), 

виконано протипожежних заходів на суму 80,0 тис. грн. (встановлено системи протипожежного 

захисту, оповіщення та управління евакуацією людей в частині навчального корпусу, проведено 

технічну діагностику та перезарядку вогнегасників), відремонтовано приміщення, де буде 

функціонувати «Тарасова світлиця», відремонтовано та облаштовано кабінет охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, частково реконструйовано бігову доріжку на стадіоні коледжу, 

виготовлена проєктна документація на ремонт та реконструкцію газової котельні, 

відремонтовано частину підземних тепломереж коледжу. 

Команда коледжу ставала переможцем в обласних, міських та районних спортивних 

змаганнях.  

Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної 

аграрної академії на даний час здійснює підготовку 200 студентів (проти 207 студентів у 

попередньому році) за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  Коледж 

відповідно до ліцензії має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання: «Оператор 

комп’ютерного набору», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих 

товарів». 

Діяльність колективу коледжу спрямована на подальше вирішення питань 

комп’ютеризації і використання можливостей Internet, реалізацію концепції безперервної 

підготовки у рамках коледж-університет, укріпленню зв’язків з профільними  підприємствами – 

базами практичної підготовки студентів.  

Колектив постійно оновлює і вдосконалює навчально-методичне забезпечення з 

навчальних дисциплін відповідних спеціальностей. Для підготовки фахівців за всіма 

спеціальностями коледж має необхідну матеріальну-технічну базу, методичне забезпечення, 

навчальну літературу. Викладачі та студенти коледжу проводять активну профорієнтаційну 
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роботу, беруть участь у Дні відкритих дверей. У коледжі організовано підготовчі курси для 

вступу до навчального закладу. 

Викладачі та студенти гідно представляють навчальний заклад на теренах області та 

України у конкурсах, конференціях, семінарах, форумах. 

 

1.11. Культура і туризм 

 

Головними завданнями у сфері культури і туризму є створення умов та правових 

гарантій для вільного впровадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до 

культурних цінностей, туризму, культурної спадщини та інформації. 

У результаті ліквідації відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Засульської сільської ради, відділу культури, молоді та спорту 

Лубенської районної адміністрації з 01.01.2021 року до Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради приєднано 44 заклади культури. 

Станом на 01.11.2021 року перелік закладів культури базової мережі Лубенської громади 

складає 76 закладів.  

Публічна бібліотека імені Володимира Малика забезпечує надання бібліотечних 

послуг жителям усіх населених пунктів громади,роботу якої забезпечують  50 працівників. 

Бібліотечний фонд становить 253,8 тис. примірників. На передплату періодичних видань 

для бібліотек з місцевого бюджету у 2021 році виділено 50 тис. грн., за попередньою 

передплатою сільськими радами у 2020 році сільські бібліотеки отримали у 2021 році періодику 

на 20 тис. грн. З місцевого бюджету на придбання книг було виділено 10 тис. грн., окрім того,  з 

інших джерел, не заборонених законодавством, надійшло 2,0 тис. примірників.  

У поточному році послугами бібліотек скористалися 14,1 тис. користувачів, проведено 

413 соціокультурних заходів. Відвідувачам 10 бібліотек  надається доступ до ресурсів мережі 

Інтернет, працює безкоштовний Wi-Fi. 

Лубенським краєзнавчим музеєм ім. Г.Я. Стеллецького у 2021 році продовжено 

роботу зі збереження, експонування  та популяризації  історичної та духовної пам’яті краю 

через реалізацію відповідних проєктів та заходів, серед яких: 

- 16 історичних годин у музеї, робоча конференція «Збереження та музеєфікація 

Гінцівської палеолітичної стоянки», археологічна практика студентів Полтавського 

педагогічного університету ім. В.Г.Короленка та археологічні дослідження на Замковій горі; 

- 27 виставок у галереї мистецтв (представлено 308 картин з основного фонду), у тому 

числі Всеукраїнська виставка «Лубенська художня весна» з виданням 100 примірників 

тематичного каталогу, благодійна акція «Мистецтво донорства».  

У сфері розвитку туризму музеєм здійснено розсилку електронного буклету з переліком 

послуг музею  туристичним агенціям  Києва, Полтави, Сум, Чернігова, також  розміщені в 

групах спільнот міст Миргорода, Хорола, Пирятина, Гребінки,  Лохвиці. Підготовлено до друку 

матеріали про Лубни та лубенський край для видання туристичного довідника «Полтавщина», 

матеріали для електронної туристичної мапи Лубенщини, для визначення GPS-координат 

туристичних об’єктів міста Лубни. 

Музей пропонує  туристам екскурсійні маршрути, до яких включено знайомство з 

експозицією музею та історичними і культурними пам’ятками громади, організовано 

інформаційний супровід  відеозйомок передачі  «Дика течія» та тревел-блогера  Галини 

Подберезної. 

У Лубенській територіальній громаді під охороною держави перебуває  132 об’єкти 

культурної спадщини, з них: 15 - пам’ятки археології, 4 - монументального мистецтва, 89 – 

історії, 22 - архітектури, 1 - садово-паркового мистецтва, 1 – об’єкт ландшафтний та 52 - 

меморіальні дошки. Перелік пам’яток громади постійно поповнюється. У поточному році 

складались акти технічного стану та акти візуального обстеження на пам’ятки історії та 

культури, виготовлено облікову документацію на пам’ятку архітектури – обласний госпіталь 

для ветеранів війни.  

Серед експонатів Вовчицького краєзнавчого музею ім. І.І.Саєнка багато рідкісних і 

унікальних предметів з різних періодів історії, які розміщені у десяти залах і об’єднані у 

розділи. В одному із залів знаходиться картинна галерея, де можна ознайомитись із творами 

графіки, живопису та скульптури майстрів України, зразками народної творчості: вишивкою, 
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керамікою, художнім ткацтвом. Гордістю галереї є серія ілюстрацій до творів Тараса Шевченка, 

Марка Вовчка та Лесі Українки народного художника СРСР Михайла Дерегуса. 

Калайдинцівський краєзнавчий музей спочатку діяв як музейна кімната  

ОЗ «Калайдинцівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова», з 04.11.2004 року його 

реорганізовано в історично-краєзнавчий музей. У музеї діють такі відділи: «Історія рідної 

школи», «Його ім’я носить наша школа», «Кімната бойової слави», «Дзвони народної 

пам’яті», «Народознавча світлиця»,  «Захисники Вітчизни», «Із сивої давнини» та краєзнавчо-

пошукові загони - «Пам’ять», «Берегиня»,  «Патріот»,  «Пагін». 

Центром культури і дозвілля Лубенської міської ради протягом 2021 року проведено 

1280  культурно - мистецьких заходів. Активну участь у заходах брали 405 клубних формувань 

(4383 аматорів народного мистецтва різної вікової категорії). Дані колективи постійно 

підтверджують високий рівень майстерності на різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських, 

регіональних та обласних конкурсах та фестивалях: «FOLK MUSIK Awards» 2021 р. (м. Балчик, 

Болгарія), V Національний Чемпіонат з фольклору «EUROFOLK – Україна» 2021 р. (м. Одеса), 

Міжнародний фестиваль «Київ – єднає»  (м. Київ), обласний фестиваль сучасних театрів «Лав 

Арт» (м. Гадяч), Міжнародні фестивалі «Країна–фест» м.Київ,«Вогні Китаю», «Соняшник» 

тощо. Для проведення заходів у 2021 році виділено кошти з місцевого бюджету на загальну 

суму 180,0 тис. грн. 

У 2021 році 37 колективів Центру культури і дозвілля підтверджували звання 

«народний» та «зразковий»,  3 колективи  претендують на звання «народний», 1 колектив на 

звання «зразковий». 

У поточному році здійснено роботи з поточного ремонту ганку філії Калайдинцівський 

сільський будинок культури на суму 75,0 тис. грн. 

Проводиться робота щодо започаткування нових форм роботи, серед яких суботні 

зустрічі біля фонтану у м. Лубни, де активно залучаються колективи сільських закладів 

культури. Проведено загальноміське традиційне літературно-мистецьке свято «В сім’ї, 

вольній, новій…» у с. Ісківці, забезпечено організацію та проведення культурно-масових 

заходів до державних та професійних свят, днів села. 

В Лубенській мистецькій школі працює 40 викладачів, які навчають 525 учнів, з них: 

86 учнів - діти пільгових категорій. У закладі  працюють 11 викладацьких та 23 учнівських 

творчих колективи, які неодноразово ставали лауреатами обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів і фестивалів виконавської майстерності.  

У  2021 році  учні і викладачі мали наступні здобутки: переможці конкурсів обласного 

рівня – 17, всеукраїнського - 7, міжнародного - 8. Шість випускників показали високий рівень 

фахової підготовки і у 2021 році вступили до вищих навчальних  закладів України мистецького 

спрямування. 

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного 

виховання) Лубенська художня школа перебуває в стадії реорганізації шляхом приєднання 

до Лубенської мистецької школи. Роботу закладу забезпечує 5 викладачів художньої школи, що 

навчають 123 юних художників, з них 13 учнів навчаються безкоштовно, як діти пільгових 

категорій. 8 випускників закладу вступили до різних  мистецьких закладів України.  

До Комунального міського парку культури та відпочинку належать 4 міських парки 

із загальною площею 26,5 га. Фінансове забезпечення  парків  дає змогу приводити паркову 

зону в привабливий стан,  дозволяє  функціонувати як осередку культури.  

Протягом 2021 року було проведено реконструкцію дитячого майданчика в 

Центральному парку культури та відпочинку на суму 348,8 тис. грн. та здійснено будівництво 

інженерних мереж до тимчасової споруди (громадської вбиральні) на суму 212,1 тис. грн., 

проведено капітальний ремонт альтанки Анни Керн в парку Молодіжному на суму 175,6 тис. 

грн. 

Лубенська комунальна дирекція кінотеатру здійснює свою діяльність на принципах 

повного госпрозрахунку, має у розпорядженні 2 зали на 350 та 150 місць та хол. У 2021 році 

відбулося 7 кіносеансів, які відвідав 631 глядач. У великому залі кінотеатру було проведено 8 

загальноміських культурно-мистецьких заходів.  

Зважаючи на карантинно-обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням захворюваності 

на COVID-19 у проведенні культурно-мистецьких заходів у громаді існували відповідні 

обмеження. Концертні програми, художні виставки, майстер-класи, інформаційні краєзнавчі, 
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бібліотечні матеріали висвітлюються в засобах масової інформації, офіційній веб-сторінці 

Лубенської міської ради та на сторінках закладів культури у соціальних мережах. 

 

1.12. Соціальний захист та грошові доходи населення 

 

Основними питаннями соціального забезпечення мешканців громади є надання пільг та 

житлових субсидій, вирішення проблем малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, осіб з 

інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 

Станом 01.11.2021 року у Лубенській територіальній громаді отримували субсидію 9649 

домогосподарств (на початок 2021 року – 11448 домогосподарств).   

Отримують матеріальну допомогу по малозабезпеченості в м. Лубни 537 сімей, що 

відповідає показнику минулого року, у сільських територіях громади – 368 сімей. 

У місті проживає 405 учасників АТО та ООС, у сільських територіях громади – 186 

учасників. Кількість внутрішньо переміщених осіб складає у м. Лубни – 697 осіб, у сільських 

територіях – 94 особи. Кількість осіб з інвалідністю по м. Лубни становить 5539 осіб (з них 

дітей – 219), по сільських населених пунктах громади – 1604 особи (з них 62 дитини). 

Протягом  2021 року на фінансування програм соціального захисту населення за рахунок 

субвенції з державного бюджету використано 204202,9 тис. грн., що на 80091,5 більше у 

порівнянні з 2020 роком. Заборгованість по  м. Лубни  та у сільських населених пунктах 

громади станом на 01.11.2021 з пільг та субсидій становила 16357,2 тис. грн. 

У 2021 році безкоштовними путівками до санаторіїв, підпорядкованих Мінсоцполітики, 

було забезпечено 86 ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Оздоровилося в санаторно-

курортних закладах 35 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, 3 особи з 

інвалідністю загального захворювання та з дитинства з захворюванням хребта та спинного 

мозку. Також протягом року було оздоровлено 6 учасників бойових дій з числа АТО.  За 

рахунок коштів місцевого бюджету  оздоровлено 20 осіб з інвалідністю внаслідок війни. За 

рахунок коштів бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» оздоровлено  206 осіб. 

Щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримують 225 сім’ї у 

м.Лубни та 68 у сільських населених пунктах. 

З метою підтримки статутної діяльності громадських організацій  виділені кошти з 

місцевого бюджету в сумі 200,0 тис. грн.  

На виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, у 2021 році 

виділено 1165,0 тис. грн., що на 989,3 тис. грн. більше, ніж у 2020 році. На надання інших, 

передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, відповідно до фактичної потреби – 4358,2 тис. грн., що на  336,2 грн. більше у 

порівнянні з 2020 роком. На придбання витратних матеріалів з метою забезпечення функцій, 

покладених на органи соціального захисту щодо призначення населенню житлових субсидій – 

200,7 тис. грн., що на 29,8 тис. грн. більше, ніж у 2020 році. Для забезпечення надання 

додаткових соціальних гарантій окремим пільговим категоріям громадян -  2230,6 тис. грн., що 

на 620,6 тис. грн. більше, ніж у 2020 році. 

Протягом 2021 року  Центр реабілітації дітей обслуговував 200 дітей (з них 48 – діти 

«групи ризику»). З Лубенської територіальної громади на обслуговуванні знаходилося 129 

дітей.  

У  2021 році надано послуг: соціальна реабілітація –1801 послуга, психологічна 

реабілітація - 11439, педагогічна реабілітація –  1801, ортопедична корекція –  1483 послуг. 

Забезпечено медичний супровід: педіатра – 200 осіб  (1128 послуг), невролога –  200 осіб  (1199          

послуг), масажистів – 184 осіб (3466 одиниць), лікувальної фізкультури – 184 осіб (1289 

послуг), надано фізпроцедур – 6428 одиниць. 

Станом на 01.10.2021 року Територіальним центром соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Лубенської міської ради надано послуг 1894  пенсіонерам та 

особам з інвалідністю. На даний час на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома 

знаходиться 425 одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які втратили здатність до 

самообслуговування та потребують сторонньої допомоги соціальних робітників, з них 9 -

психічнохворих. Соціальними робітниками проводиться роз’яснювальна робота серед одиноких 
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громадян щодо попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла, про 

обережність спілкування з незнайомими людьми. 

 

Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є одним із основних 

завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

Згідно з чинним законодавством  при обчисленні розміру заробітної плати працівника 

для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих 

умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, 

розʼїзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. У випадку, коли працівнику 

встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають 

виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати. 

Згідно зі статистичним даними, середньомісячна заробітна плата працівників громади  у 

2020 році встановилася на рівні 9203,0 грн.  

Програмою економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

2021 рік передбачалося зростання розміру заробітної плати у 2021 році до 10500,0 грн. Згідно з 

проведеним аналізом, на кінець 2021 очікується перевиконання запланованого показника і 

зростання середньомісячної заробітної плати до 11500,0 грн. 

 

За аналітичними розрахунками значна частина населення у працездатному віці 

залишається офіційно незадіяними на ринку праці, тому основним резервом зростання доходів є 

легалізація оплати праці та відновлення балансу трудових ресурсів. Зважаючи на це, особлива 

увага має приділятися питанню нарахування заробітної плати не нижче законодавчо 

встановленого рівня. 

На постійному контролі перебуває стан укладення колективних договорів, який 

відбувається шляхом проведення повідомної реєстрації управлінням соціального захисту 

населення. У 2021 році по Лубенській територіальній громаді проведено повідомну реєстрацію 

90 колективних договорів та змін і доповнень до них.   

З метою співпраці соціальних партнерів у місті створено  соціально-економічну  раду  з  

рівної кількості представників виконавчої  влади,  роботодавців  та  профспілкових  організацій.   

Міська рада  забезпечує державне регулювання на ринку праці, спрямоване на 

розгортання активних заходів сприяння зайнятості: працевлаштування, організації 

професійного навчання, залучення до громадських робіт, посилення соціального захисту 

громадян, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці.  

На даний час розробляється Програма зайнятості населення, в якій буде передбачено 

механізм стимулювання роботодавців до створення робочих місць та підвищення 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Усі заходи міської та обласної Програми 

зайнятості населення щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, 

підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці виконуються. 

Для вирішення основних проблем, що перешкоджають соціально-економічному 

розвитку, при виконавчому комітеті міської ради працює комісія з питань забезпечення 

своєчасності і повноти сплати  податків, погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання. На засіданнях комісії розглядаються 

причини виникнення збитковості суб’єктів господарювання, надаються відповідні рекомендації 

керівникам, визначаються шляхи підвищення ефективності господарської діяльності.   

Заборгованість із виплати заробітної плати по Лубенській територіальній громаді станом 

на 01.11.2021 року відсутня. Управлінням соціального захисту населення проводиться 

щодекадний моніторинг своєчасності виплати заробітної плати, що дає можливість оперативно 

вживати упереджувальних заходів з метою недопущення виникнення підприємств-боржників. 

Для здійснення моніторингу господарської діяльності суб’єктів господарювання та 

проведення перевірок суб’єктів господарювання, які мають найбільші ризики порушення 

трудового законодавства, Лубенською ДПІ Головного управлінням ДПС у Полтавській області 

та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області подаються всі 

необхідні матеріали робочій групі з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. 
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1.13. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

 

У 2021 році  продовжується налагоджена співпраця з державними установами міста та 

громадськими організаціями, спільно з якими проведено ряд заходів з метою профілактики 

негативних явищ у молодіжному середовищі, зміцнення моральності та утвердження здорового 

способу життя. Організовано благодійні акції для підтримки соціально незахищених категорій 

сімей.  

На сьогодні в Лубенській територіальній громаді проживає, за даним держстатзвітності, 

6991 дитина  шкільного віку, з них  5931  такі, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки – це  84,8 %  від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. У 2021 році 

оздоровлено 354 дитини, з яких 200 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. Особлива увага під час проведення оздоровчої кампанії приділялася дітям, які 

виховуються у сім’ях УБД, учасників АТО, дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування. 

Відділом сім’ї, молоді та спорту ведеться електронний реєстр багатодітних сімей. На 

обліку перебуває 406 багатодітних сімей, в них  виховується 1330 дитини. 

Основним завданням Лубенського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей 

та молоді є проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Протягом 10 місяців 2021 року фахівцями із соціальної роботи центру здійснено оцінку 

потреб у наданні соціальних послуг 422 сімей/осіб, котрі виховують 323 дітей, серед яких особи 

з інвалідністю, особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також ті, що перебувають у конфлікті із законом (що на 212 % більше, ніж за відповідний 

період попереднього року). На обліку сімей/осіб, що знаходяться у складних життєвих 

обставинах, перебуває 52 сім’ї/особи (що на 216 %більше, ніж за відповідний період 

попереднього року), що виховують 98 дітей, з яких 32 сім’ї/особи (що на 246 % більше, ніж за 

відповідний період попереднього року), котрі виховують 63 дитини, отримують послугу 

соціального супроводу.   

В умовах чергової хвилі пандемічного поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 центр брав участь у наданні гуманітарної підтримки соціально вразливим категоріям 

населення міста: 50 родин отримали продуктові набори за рахунок коштів міського бюджету на 

загальну суму 14,0 тис. грн. Також була проведена видача зазначеним категоріям населення 

засобів захисту (медичних масок) за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму 1,5 

тис. грн. 

Продовжується робота із забезпечення постійної соціальної підтримки членів сімей 

загиблих (померлих) з числа учасників АТО/ООС та залучення їх до санаторно-курортного 

оздоровлення. У поточному році забезпечено путівками у санаторних закладах Полтавської 

області терміном 18 днів 7 осіб зазначеної категорії за кошти субвенції з обласного бюджету на 

загальну суму 108396 грн.  

У березні 2021 року рішенням виконавчого комітету оновлено склад мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, при Лубенському міському центрі соціальних служб, яка була 

створена з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання соціальних 

послуг жертвам насильства (соціально-психологічними та профілактичним послугами мобільної 

бригади охоплено 67 сімей). 

У поточному році розпочата робота зі створення денного центру соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, як 

окремого структурного підрозділу міського центру соціальних служб. Рішення про створення 

зазначеного центру було ухвалено міською радою 10 червня 2021 року, а 26 серпня рішенням 

виконавчого комітету було затверджено проєктну документацію на проведення капітального 

ремонту приміщень для облаштування денного центру.  

Ведеться постійний соціальний супровід 7 прийомних сімей, в яких виховується 13 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 2 дитячі будинки сімейного типу, в 

яких виховується 16 дітей зазначеної категорії. Фахівець із соціальної роботи регулярно 

відвідує ці сім’ї, надає їм соціально-педагогічну та психологічну підтримку, сприяння у 
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вирішенні нагальних проблем та організовує проходження прийомними батьками навчання з 

підвищення виховного потенціалу. 

 Центром проведено 16 інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

популяризацію сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя, 

профілактики правопорушень, домашнього насильства, соціального сирітства, гендерної 

рівності, якими охоплено 142 особи з числа умовно засуджених, безробітних, 

військовослужбовців та інших категорій населення.  

 

Основним завданням служби у справах дітей є забезпечення оптимального 

функціонування цілісної системи захисту прав дітей у місті  відповідно до вимог Конвенції 

ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією ООН. 

Служба у справах дітей реалізує заходи комплексної  Програми захисту прав дітей у 

Лубенській територіальній громаді на 2021-2025 роки. 

Протягом 2021 року службою було надано 10 статусів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування (на рівні 2020 року), влаштовано під опіку/піклування 7 дітей проти 8 

дітей у 2020 році. 

На сьогодні у Лубенській територіальній громаді функціонують 7 прийомних сімей 

(2020 рік – 4 прийомні сім’ї), в які влаштовано 1 статусну дитину (2020 рік – 6) і 2 особи з числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2020 рік – 3). Крім того, у громаді 

працює 2 дитячих будинки сімейного типу, в які влаштовано 16 статусних дітей. 

У громаді обліковується 27 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тоді 

як у 2020 році їх кількість складала 19 дітей. 

У 2021 році здійснено 226 перевірок умов утримання та виховання дітей у сім’ях, де 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків (2020 рік – 169), ініційовано 7 позовів 

до суду щодо позбавлення батьківських прав (2020 рік – 5 позовів), надано адресну допомогу  

дітям, у тому числі речову (у вигляді продуктових наборів та засобів особистого захисту 

(маски)) на суму 133 тис. грн, тоді як у 2020 році ця сума складала 90,0 тис. грн. У 2021 році 

придбано 1 квартиру для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, за кошти 

субвенції з державного бюджету. 

 

1.14. Фізична культура і спорт 

 

У 2021 навчальному році в ДЮСШ  Лубенської територіальної громади  в  57  групах  на  

7 відділеннях  зі  спорту  (легка  атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, боротьба вільна, 

боротьба греко-римська, фрі-файт) навчається 782 учні. З вихованцями  працюють  18  тренерів-

викладачів та 9 сумісників.  

 Спортивна база  закладу складається зі спортивного залу, легкоатлетичного  манежу,залу  

для  боротьби та стадіону «Торпедо». 

 У громаді свого розвитку набуває спортивне орієнтування та спортивний туризм на базі 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування та туризму «Валтекс». 

 У 2021 році з ініціативи Лубенського лісотехнічного коледжу, спільно з Асоціацією 

аматорського футболу України,  газетою «Український футбол», у громаді проводився турнір з 

міні-футболу «Кубок Юність Посулля» та Кубок Андрія Біби – легендарного гравця футбольної 

команди «Динамо» (Київ), у якому беруть участь як команди студентів, так і учнівської молоді 

загальноосвітніх шкіл громади.  

Спортсмени бездопінгової федерації пауерліфтингу представляють нашу громаду на 

змаганнях найвищих рівнів серед ветеранів. Також гарні результати демонструють  спортивні  

клуби «СІЧ», «Багратіон», «Євроклуб «Лубни», «Чемпіон», «Скорпіон».  

 Щорічно в Лубнах проводяться Чемпіонати області з хортингу, на яких збірна нашої 

громади постійно займає призові місця.  

 Спортсмени були представлені на всіх без виключення Чемпіонатах та Кубках України у 

складі збірної Полтавської області. На кожному з цих змагань наші спортсмени ставали 

переможцями і призерами.  
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 Традиційним стало проведення у м. Лубнах відкритого шахового турніру, присвяченого 

Л.Руденко. Цей турнір, як і всі заходи з шахів, організовує міськрайонна та обласна  федерація 

шахів.  

Майже кожного вихідного дня у спортивних залах та на спортивних майданчиках 

громади проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, саме цьому сприяє робота 

спортивних федерацій та фізкультурно-спортивні осередки громади. 

Для реалізації програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2021 рік» Лубенським 

міським бюджетом було виділено 1 228 650 тисяч гривень.  

Використання коштів здійснювалося за наступними напрямками: олімпійські види 

спорту – 1085,65 тис. грн., неолімпійські види спорту – 128,0 тис. грн., інвалідний спорт – 15,0 

тис. грн. 

 

1.15. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Ситуація в сфері зайнятості міста та характеристики ринку праці відповідають 

економічним процесам та розвитку реального сектору економіки. 

Послугами державної служби зайнятості у січні – жовтні 2021 року скористалися  3137 

громадян,  з них - 2812 осіб  мали статус зареєстрованого безробітного, що на  7,5  % менше, 

ніж за відповідний період 2020 року . 

За сприяння фахівців Лубенської міськрайонної філії Полтавського ОЦЗ 

працевлаштовано 832 осіб, із них 623 безробітних, що на 17,5 % менше, ніж у січні - жовтні 

2020 року.  

Протягом 10 місяців 2021 році кількість вакансій, заявлених роботодавцями до 

державної служби зайнятості,  становила  1338 одиниць, що склало лише 47,2 % вакансій 

відповідного періоду 2020 року. Найбільш затребуваними були: монтажник технологічного 

устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, продавці продовольчих або непродовольчих 

товарів, тракторист-машиніст сільгоспвиробництва, водії автотранспортних засобів, підсобні 

робітники, вантажники, охоронники та інші.   

Однією із проблем на ринку праці є невідповідність заявлених вакансій та професійно-

кваліфікаційного складу безробітних.  Станом на 1 листопада  2021 року на одне вільне робоче 

місце претендувало 9 безробітних (на 1 листопада  2020 року – 10 осіб). 

З метою подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили фахівці 

Лубенської міськрайонної філії Полтавського ОЦЗ вживають різних заходів. Під час надання 

соціальних послуг до кожного клієнта застосовується індивідуальний адресний підхід, 

спрямований на кінцевий результат роботи – працевлаштування. Клієнтам надаються 

інформаційні, консультаційні послуги, їх запрошують на семінари, тренінги, ярмарки та міні-

ярмарки вакансій, презентації роботодавців. Проводиться системна інформаційно-

роз’яснювальна робота з роботодавцями. Для підбору працівників активно використовується 

метод рекрутингу.  

Для підвищення професійно-кваліфікаційного рівня майбутніх працівників на 

підприємствах  за сприянням служби зайнятості організовується стажування. Протягом січня-

жовтня проходили навчання шляхом стажування 22 безробітних, з них – 19 закінчили навчання 

та  працевлаштовані.  

У Лубенській міськрайонній філії створено базу даних резюме кандидатів за різними 

професіями і сферами діяльності. Фахівці мають можливість оперативно запропонувати 

перевірених кандидатів, провести їх оцінку й відбір відповідно до вимог роботодавця. Також до 

послуг роботодавців на сайті Державного центру зайнятості розміщено всеукраїнську базу 

резюме пошукачів та професійно-кваліфікаційний склад зареєстрованих безробітних. 

Протягом січня – жовтня 2021 року за сприяння державної служби зайнятості 168 

безробітних проходили професійне навчання, підготовку та перепідготовку. Зокрема, кількість 

безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, 

становила 140 осіб. 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 43 особи.  

Станом на 1 листопада  2021 року 862 особи мали статус безробітного, що на 32,2  %  

менше, ніж на відповідну дату минулого року. Із них 288 осіб (33,4 %) проживають у сiльськiй 

мiсцевостi. 
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 Із 862 безробітних  допомогу по безробіттю отримує 701 особа. Середня сума 

виплаченої допомоги по безробіттю у жовтні  2021 року склала  2452,5 грн. 

З метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості, 

запроваджені та працюють  електронні сервіси, які на сьогодні є однією з найпрогресивніших 

форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям з використанням інтернет-

технологій. На сайті Державної служби зайнятості працюють електронний кабінет роботодавця 

та електронний кабінет шукача роботи. Для відвідування центру зайнятості громадяни можуть 

скористатися послугою «Електронна черга», обрати центр зайнятості, зазначити мету, дату та 

час відвідування. На порталі «Дія» доступна функція реєстрації в службі зайнятості для 

отримання статусу безробітного та призначення допомоги. Також до послуг громадян 

профорієнтаційна платформа «Моя професія». 

З метою збереження робочих місць та запобігання зростання безробіття, було 

запроваджено механізм підтримки працівників у період карантину. На підставі поданих до 

Лубенської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості заяви та відповідних 

документів 15 роботодавців  отримали одноразову матеріальну допомогу  в сумі 893,4 тис.грн. 

для виплати  її 258 працівникам. 

 

1.16. Житлово-комунальне господарство та збереження довкілля 

 

Забезпечення життя і роботи населення міста в нормальних умовах неможливе без 

повноцінного та якісного функціонування такої галузі, як житлово-комунальне господарство. 

Діяльність у цьому напрямку першочергово спрямовується на покращення якості послуг, які 

надаються населенню, втілення ефективних механізмів ресурсо- та енергозбереження тощо. 

Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та заходи 

з енергозбереження - одна з найважливіших проблем, що постають перед міською владою.  

Взаємодія об’єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для 

соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання проблем, 

зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства. 

У 2021 році на ОСББ та ЖБК виділено та профінансовано 335,0 тис. грн. (капітальний 

ремонт асфальтобетонного покриття проїзду по вул. Гагаріна 18А в ОСББ «Ювілейний-18А», 

капітальний ремонт покрівлі ОСББ «Добробут», капітальний ремонт системи холодного 

водопостачання ОСББ «Гвардійська 4», капітальний ремонт системи опалення у підвальному 

приміщенні ОСББ «Наша оселя-113»). 

На виконання Програми співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних 

житлових будинків в поточному році виконано робіт з капітального ремонту на суму   568,0 

тис. грн.: 

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзду по вул. Гагаріна, 20 – 200,0 

тис. грн.; 

- коригування проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт прибудинкової 

території житлового будинку Чкалова,7» - 50,0 тис. грн.; 

- технічне переоснащення (кап. ремонт) внутрішньої системи опалення із встановленням 

засобів обліку теплової енергії по вул. Прикордонників, 60а, вул. Монастирська, 50, 

вул.Гагаріна, 20 – 265,0 тис. грн.; 

- завершуються роботи з капітального ремонту систем  електропостачання по вул. 

Гвардійська, 1Б – 53,0 тис. грн. 

Служба оперативно-сантехнічної допомоги працює цілодобово, проводить роботи по 

ліквідації аварій на внутрішньобудинкових мережах водопостачання, водовідведення  

центрального  опалення та електропостачання  житлових  будинків. 

 

Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» на своєму балансі має та експлуатує 3 

водозабірні майданчики, 5 підвищувальних насосних станцій, 42 артезіанські свердловини, 2 

каналізаційно-очисні споруди, 12 каналізаційних насосних станцій. Підприємство обслуговує 

136,6 км водопровідних мереж, 57,3  км каналізації, 42 км повітряних та підземних ліній, 16 

трансформаторних підстанцій. 

З метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 років на підприємстві розроблено та затверджено 
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заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, які виконуються в запланованих 

обсягах. 

Відділом водозабірних споруд та підвищувальних насосних станцій протягом 2021 року 

проведено:  
- відновлення огорожі зон санітарної охорони артезіанських свердловин 

№№2,5,7,8,10,11,12,14,15 ВЗМ-1 та №№14,15 ВЗМ-2; 

- заміну аварійних ділянок трубопроводів на станціях дозування гіпохлориду натрію 

ВЗМ №2, №3; 

- капітальний ремонт 7 насосних агрегатів типу ЦНС, DAB машинного відділення; 

- планово-попереджувальний ремонт 16 одиниць запірної арматури та зворотних 

клапанів; 

- відремонтовано та встановлено 6 одиниць глибинного насосного обладнання типу 

ЕЦВ на артезіанських свердловинах; 

- поточний ремонт 2 рівнів води на РЧВ ВЗМ; 

- 3 капітальних ремонти покрівлі будівлі відділення ВЗМ. 

На даний час проводяться роботи з підготовки об’єктів артезіанських свердловин до 

встановлення санітарної огорожі. 

Відділом очисних споруд та каналізаційно-насосних станцій підприємства: 
- виконано поточний ремонт запірної арматури аварійного закриття грабельних 

відділень КНС№4 Ø400мм; КНС №4а Ø300 мм., КНС №3а Ø250мм.; 

- проведено планово-попереджувальний ремонт запірної арматури на вторинних 

відстійниках ОС №1, №2 в кількості 7 одиниць та на об’єктах відділу в машинних відділеннях 

КНС – 14 одиниць; 

- відремонтовано 8 зворотних клапанів на об’єктах КНС та ОС №1; 

- проведено  8 планово-попереджувальних ремонтів насосних агрегатів марки 2СМ та 

СМ; 

- проведено ремонт оглядових колодязів скидного каналу; 

- проведено заготівлю 56м3 твердого палива на ОС№ 1. 

Відділом водопровідно-каналізаційних мереж міста: 
- проведено заміну та санацію 153 м.п. аварійних ділянок трубопроводів холодного 

водопостачання та водовідведення; 

- виконано 31 планово-попереджувальний ремонт запірної арматури мереж 

водопостачання; 

- замінено та відремонтовано 13 одиниць джерел підземного пожежогасіння; 

- встановлено 29 нових комплектів полімерних та чавунних люків на оглядових 

колодязях водопостачання та водовідведення; 

- розчищено від сміття та мулу 41 оглядовий колодязь; 

- відремонтовано 37 горловин оглядових колодязів водовідведення та водопостачання. 

Відділом енергогосподарства: 

- проведено поточний ремонт та заміну обладнання силової шафи КНС-6; 

- проведено поточний ремонт розподільчого щита механічного скребка ОС№ 1; 

- виконано 5 поточних ремонтів електродвигунів на об’єктах водопостачання та 

водовідведення; 

- проведено обпилювання гілок по трасі проходження ПЛ – 10кВ та ПЛ – 0,4 кВ на 

артезіанських свердловинах ВЗМ № 1, № 3; 

- проведено реконструкцію повітряної мережі ВЗМ №1 до арт. свердловин № 14, № 15; 

- замінено аварійні ділянки внутрішньої мережі освітлення на об’єктах водопостачання. 

 

Комунальне підприємство «Сяйво» забезпечує підприємства, установи, організації та 

населення Лубенської територіальної громади такими видами послуг, як послуги із 

водопостачання та водовідведення, послуги із вивезення твердих побутових та рідких відходів, 

послуги з підключення до водопровідної мережі», опломбування водомірного лічильника, 

утримання вуличного освітлення, утримання дорожньої інфраструктури. 

Матеріально-технічна база  КП «Сяйво» складається з 7 тракторів, 2 екскаваторів-

навантажувачів, 3 вантажних автомобілів, 2 асенізаційних автомобілів, підйомник та 

телескопічного навантажувача. 
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Програмою з благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 рік 

передбачено всього 8610 тис. грн., в тому числі: на заходи з утримання та розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Лубенської територіальної 

громади  4410 тис. грн., на заходи з утримання та поточного ремонту мереж вуличного 

освітлення 2100 тис. грн., на заходи з благоустрою Лубенської територіальної громади 2100 

тис.грн. 

Протягом  2021 року  КП «Сяйво» виконано такі роботи: 

- проведено капітальний ремонт водонапірної свердловини № 8 с.Засулля; 

- забезпечено утримання та обслуговування водонапірних свердловин у кількості 19 

шт.; 

- забезпечено утримання та обслуговування КТП в кількості 138 шт. (заміна 

лампочок,встановлення та ремонт світильників, налагодження таймерів, ремонт електроліній); 

- забезпечено регулярне вивезення сміття з населених пунктів (с. Засулля, Солониця, 

Войниха); 

- забезпечено регулярне утримання в належному стані узбіччя та дороги комунальної 

власності; 

- забезпечено поточне утримання кладовищ на території колишньої Засульської 

сільради; 

- забезпечено регулярне утримання в належному стані дитячих та спортивних 

майданчиків, зупинок, місць відпочинку населення. 

 

Комунальне підприємство «Чисте місто» забезпечує  належний санітарний стан 

території Лубенської територіальної громади, чітке дотримання графіків вивезення 

сміття,ліквідацію та вивезення сміття із несанкціонованих сміттєзвалищ, створення умов, що 

сприятимуть забезпеченню своєчасного, повного збирання, перевезення та утилізації, 

знешкодження та захоронення побутових відходів з місць загального користування, обмеження 

їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 

Протягом 10 місяців 2021 року підприємством захоронено 20 523,8 м3 твердих 

побутових відходів. 

Крім того, у 2021 році здійснювалися наступні роботи: 

- регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу – 

68000 кв.м.; 

- регулярне вивезення сміття; 

- регулярне очищення урн від сміття – 145 штук; 

- прибирання від піску, бруду, сміття, листя, гілок – 44,8 км по Володимирському 

майдану – Автомаш; вул. Я.Мудрого – Терни; вул. Гайдая – Поліклініка; Лубнифарм – 

Василенкове Поле; Молокозавод – вул.Індустріальна; вул. Леонтовича; сквер Шевченка – вул. 

Кононівська – вул. Г. Сковороди; 

- регулярне прибирання тротуарів, очищення від снігу, та посипання сумішшю (у 

зимовий період) протяжністю 60 км.; 

- утримання міського сміттєзвалища в належному санітарному стані – 6,4 га (технічні 

проливи території сміттєзвалища водою регулярно в літній період, пошарова засипка 

сміттєзвалища інертним матеріалом, регулярне планування та трамбування територій, 

підсипання будівельними відходами дороги по території сміттєзвалища); 

- регулярне здійснення поточного ремонту сміттєвих баків. 

 

Вивіз твердих побутових відходів здійснюється на міське сміттєзвалище площею 6,4 га.,  

яке утримується комунальним підприємством «Чисте місто». На території міста Лубни 

розташовано 111 сміттєвих майданчиків. Загальна чисельність контейнерів для змішаних 

відходів - 260. У 2021 році розпочато роздільний збір твердих побутових відходів: встановлено 

7 контейнерів для пластику. На умовах співфінансування з обласного бюджету буде придбано 

30 контейнерів для сміття (15 - за рахунок місцевого бюджету, 15 - за рахунок обласного 

бюджету). 

Переможцем конкурсу на вивіз твердих побутових відходів у м. Лубни є ТОВ «Чисте 

місто плюс», яке здійснює вивіз сміття згідно із затвердженими графіками. 
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1.17. Енергозбереження та енергоефективність 

 

Одним із пріоритетних напрямків економічного розвитку територіальної громади є 

підвищення енергоефективності, забезпечення ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади та житлово-комунальному господарстві, 

скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, збільшення використання 

альтернативних та відновлювальних джерел енергії з метою розвитку екологічно орієнтованої 

економіки, підвищення культури енергоспоживання та покращення якості життя. 

З метою здійснення постійного моніторингу споживання енергетичних та водних ресурсів, 

у бюджетних установах міста впроваджено систему енергоменеджменту та енергомоніторингу, 

яка охоплює 37 установ з 50 будівлями. Щоденне здійснення аналізу споживання 

енергоресурсів дозволяє своєчасно виявляти надмірне споживання енергетичних та водних 

ресурсів, впроваджувати енергоефективні  заходи та заощаджувати бюджетні кошти. З 

утворенням Лубенської територіальної громади до системи муніципального енергетичного 

менеджменту додалося ще 109 будівель бюджетної сфери сільських територій, де моніторинг 

споживання енергетичних ресурсів здійснюється щотижнево. Розпорядженням Лубенського 

міського голови призначені відповідальні особи за координацію роботи у сфері муніципального 

енергетичного менеджменту на підпорядкованих об’єктах бюджетної сфери Лубенської 

територіальної громади та відповідальні за енергоефективність у бюджетних закладах.  

Встановлення засобів обліку та обладнання автоматичного регулювання температури 

теплоносія в опалювальних системах закладів освіти - індивідуальних теплових пунктів (ІТП) 

робить можливим заощадження бюджетних коштів від 14-19 тис. грн. на рік по кожній будівлі 

та зменшення викидів СО2 на 13-16 тонн. 

Основними напрямками системи муніципального енергоменеджменту задля підвищення 

енергоефективності муніципальних будівель та зменшення викидів парникових газів є щорічне 

проведення навчань з відповідальними за енергоефективність муніципальних будівель, 

щоденне занесення показників лічильників до інформаційної системи енергомоніторингу та 

здійснення аналізу споживання енергетичних ресурсів, здійснення постійного контролю за 

технічним станом мереж та будівель, впровадження енергоефективних заходів: встановлення 

енергоефективного обладнання, заміна вікон, дверей, утеплення будівель, модернізація систем 

опалення, заміна  електричних ламп на енергоефективні LED–лампи. 

 

За результатами конкурсного відбору Лубенську міську раду відібрано до числа 

партнерів проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні», 09.02.2021 року відбулося підписання Меморандуму про 

співпрацю в рамках цього проєкту. Вказаний проєкт впроваджується в Україні компанією GIZ 

за дорученням Урядів Німеччини і Швейцарії та спрямований на підтримку у впровадженні 

муніципального енергоменеджменту створеним територіальним громадам. У рамках Проєкту 

проходять онлайн-навчання з впровадження енергоменеджменту у громаді, відбулися візити 

консультантів та організовані навчання-тренінги для відповідальних за будівлі та 

енергоефективність, а також тренінг для спеціалістів, відповідальних за енергоменеджмент по 

роботі з обладнанням, яке громада отримала у рамках Проєкту. Співпраця Лубенської 

територіальної громади у проєкті, як активного партнера, надає можливість отримати 

підтримку у вигляді навчальних заходів, проведення експрес- та повних енергоаудитів у 

муніципальних будівлях, індивідуальних консультацій та можливості отримати фінансування 

для реалізації пілотного проєкту з впровадження енергоефективних заходів у муніципальній 

будівлі. 

Для забезпечення державної політики у сферах використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, у 

місті дві котельні працюють на альтернативному паливі (пелетах, деревних відходах) та 

забезпечують тепловою енергією установи бюджетної сфери, що становить 23,5 %від 

загального споживання теплової енергії муніципальними будівлями. Комунальні підприємства 

та ТОВ «Полтавські теплові мережі» для опалення будівель також використовують деревні 

відходи, які реалізує КПф «Конвалія». Протягом 2021 року підприємством відпущено 100,5 м3 

відходів деревини. Завдяки встановленню геліосистеми на будівлі поліклінічного відділення 
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для дорослих КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» персонал поліклінічного 

відділення для дорослих забезпечено гарячою водою та протягом року функціонує басейн.  

З метою заощадження бюджетних коштів та скорочення викидів СО2 у Ісківській та 

Оріхівській загальноосвітніх школах Лубенської територіальної громади замінено природний 

газ на електроенергію. 

 

Для впровадження енергозберігаючих заходів у житловому секторі громади за 

Державними програмами «Теплі кредити» та «Енергодім» банки АТ «Ощадбанк», АБ 

«Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк» здійснюють кредитування фізичних та юридичних осіб 

(ОСББ та ЖБК) на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів. Так, у 2021 році 

такими кредитами скористалися 28 мешканців Лубенської територіальної громади, які 

отримали кредитування банків на суму 928,5 тис. грн. Отримані кошти спрямовані на утеплення 

будинків, придбання енергозберігаючих вікон, дверей та котлів. Програмою «Енергодім» 

скористалося ОСББ «Мальва», яке здійснює термомодернізацію житлового будинку з 

відшкодуванням 70 % витрат від  Фонду Енергоефективності.  

На місцевому рівні теж діють Програми з надання фінансової допомоги ОСББ та ЖБК: 

«Програма підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельним кооперативам на 2020-2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 

01.10.2020 року та «Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 

кредитами на заходи з підвищення енергоефективності у м. Лубни на 2020-2025 роки у новій 

редакції», затверджена рішенням міської ради від 18.06.2020 року. 

 

Питання раціонального споживання енергоресурсів  та підвищення енергоефективності 

будівель щотижня обговорюються на апаратних нарадах у виконавчому комітеті, де присутні  

керівники бюджетних установ та закладів, спеціалісти сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів 

виконавчого комітету, Лубенський міський голова та його заступники.  

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради здійснюється постійне інформування на 

сайті Лубенської міської ради та у засобах масової інформації, (газеті «Лубенщина», соціальній 

мережі Фейсбук) мешканців громади про впровадження енергоефективних проєктів та заходів, 

проведення навчань та тренінгів з тематики енергозбереження та результати роботи закладів та 

установ з економії енергоресурсів та заощадження бюджетних коштів. 

 

1.18. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку 

 

З метою захисту прав і свобод громадян та забезпечення законності і порядку на 

території Лубенської територіальної громади встановлено 72 камери вуличного 

відеоспостереження та 3 відеокамери з розпізнаванням державних номерів. 

Протягом 2021 року проведено 157 інформаційно-пропагандистських, тематичних 

заходів з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян, роз’яснення 

відповідних актів законодавства в закладах культури та навчальних закладах Лубенської 

територіальної громади. 

Працівниками ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» протягом року 

складено 212 адміністративних протоколів порушень правил благоустрою та утримання 

території. Фактична кількість попереджувальних зафіксованих випадків адміністративних 

правопорушень законодавства України на території Лубенської територіальної громади – 2827 

порушників, а саме: вручено 1901 талонів-попереджень, розглянуто 229 заяв та звернень 

громадян, складено 212 адміністративних протоколів по статті 152 КУпАП.    

 

Завдяки діяльності Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги створені належні умови для забезпечення доступу до інформування особи 

про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, забезпечено 

активне правопросвітництво територіальної громади та доступ до правової допомоги усіх 

незахищених верств населення. 

Кількість звернень громадян за безоплатною правовою допомогою суттєво збільшилась, 

зросла кількість наданої первинної та вторинної допомоги як у цивільних, так і 



34 

 

адміністративних справах. Протягом 2021 року було зареєстровано 6748  звернень клієнтів, що 

на 31 % більше, ніж у попередньому році. 6127 громадян отримало первинну правову допомогу 

(у 2020 році – 1830), 621  особа  скористалася безкоштовними  послугами адвоката (у 2020 році 

– 332).  На розгляді в судах за участю представників системи безоплатної правової допомоги 

було виграно понад 87 % справ. 

У 2021 році було зареєстровано письмові звернення про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги: від малозабезпечених осіб – 50% (у 2020 році – 60 %), ветеранів війни та 

учасників бойових дій – 36% (у 2020 році – 23%), осіб з інвалідністю – 9% (у 2020 році – 11%), 

внутрішньо переміщених осіб – 3% (у 2020 році – 3%) та інших категорій – 2% (у 2020 році – 

3%). 

Лубенським місцевим центром протягом року проводилася правоосвітня робота у напрямку 

надання громадянам роз’яснень у засобах масової інформації положень про державу  і право, права,  

обов’язки і відповідальність. Так, протягом 2021 року було розміщено 2072 інформаційних 

матеріалів (у 2020 році – 511): 7 записів на міській телекомпанії Лубни (у 2020 році - 5), 10  

записів на Лубенському місцевому радіо  (у 2020 році - 9), 14  друкованих матеріалів  (у 2020 

році - 7), розміщено 9 зовнішніх реклам (у 2020 році - 2), 2032  інформаційних матеріалів в 

інформаційному просторі Інтернет (у 2020 році - 488). 

Крім цього, у 2021 році були організовано та проведено 591 правопросвітницький захід з 

питань безоплатної правової допомоги для різних вікових категорій населення (у 2020 році -

123): лекції у Лубенській міськрайонній філії  Полтавського обласного центру зайнятості,лекції та 

екскурсії  для учнів та студентів, вуличні інформування, участь у заходах органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських та благодійних організацій, 

підприємств, установ і організацій, на яких проводилася правопросвітницька робота з 

конкретними групами населення. 

Протягом  року проводилась робота  дистанційних та  мобільних пунктів: 543 виїзди до 

населених пунктів Лубенського району, під час яких 1336 громадян отримали безоплатну 

правову допомогу (у 2020 році - 156 виїздів). 

 

Захист прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, боротьба зі злочинністю, охорона правопорядку, забезпечення 

громадської безпеки, захист об’єктів права власності, боротьба з організованою злочинністю і 

корупцією, посилення боротьби зі злочинами в сфері економіки у м. Лубни здійснюється 

Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області. 

 

1.19. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю 

 

Одним з основних сучасних викликів розвитку держави є побудова інформаційного 

суспільства, орієнтованого на інтереси людей, шляхом створення доставки до споживача 

інформації, забезпечення вільного доступу до неї для задоволення інформаційних потреб 

громадян, реалізації в повній мірі власного потенціалу, забезпечення участі у формуванні та 

реалізації державної політики та питань місцевого значення, сприяння суспільному і 

особистому розвитку та підвищенню якості життя. 

Упродовж 2021 року робота щодо розбудови інформаційного суспільства та посилення 

взаємодії з громадськістю була направлена на забезпечення реалізації державної політики у 

сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю у громаді. Так, оновлена у 

серпні  2021 року Громадська рада активно працює й зараз. Її засідання відбуваються практично 

щомісяця. На них розглядаються найбільш актуальні для громади міста питання, запрошуються 

фахівці та спеціалісти різних галузей. Рекомендації, які надаються Громадською радою, 

враховуються у роботі міської ради.  

Плідна співпраця налагоджена з громадськими організаціями та благодійними спілками 

різного напрямку роботи. Надається методична та консультаційна допомога у їх створенні та 

функціонуванні. Реалізовуються спільні проєкти (щодо підтримки Збройних сил України, 

організації культурних та просвітницьких заходів тощо). 

Спільно з громадськими організаціями проводяться заходи з нагоди державних свят і 

пам’ятних дат. Громадським ініціативам також надається широка інформаційна підтримка. 
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Систематично оновлюється інформація на офіційному вебсайті Лубенської міської ради. 

Оновлено рубрику «Бюджет міста», постійно оприлюднюються проєкти та рішення міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови. Кількість відвідувачів сайту 

постійно зростає. 

Триває тісна співпраця з засобами масової інформації, які діють на території міста. 

Інформація про діяльність міської ради висвітлюється на шпальтах газети «Лубенщина», 

«Вісник», у передачах МТК «Лубни».  

Міська рада приєдналася до веб-платформи e-DEM, створеної в рамках програми 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується 

Швейцарською Конфедерацією, та виконується Фондом Східна Європа та Innovabrige 

Foundation.  

На сайті міської ради впроваджено та забезпечується модерація нових електронних 

сервісів та програм для громадян: «Електронні петиції», «Відкрите місто», «Громадський 

бюджет». 

 

1.20. Пожежна безпека та цивільний захист населення 

 

Пожежна безпека та цивільний захист у громаді забезпечується шляхом проведення 

організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, 

забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних 

екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішної ліквідації 

надзвичайних ситуацій (подій) . 

На території Лубенської територіальної громади за період 2021 року виникло 148 пожеж 

(у 2020 році - 226), загинула внаслідок пожежі 1 особа (у 2020 році - 5), хибних викликів 

(коротке замкнення, підгорання їжі, спрацювання АПС) зафіксовано 33 (у 2020 році - 32), 

надання допомоги аварійним службам в 2021 році – 15 випадків (у 2020 році - 15), надання 

допомоги населенню – 21випадок (у 2020 році - 19), виїздів на ДТП– 12 (у 2020 році - 4).  

Протягом останніх років поступово оновлюється парк техніки та аварійно-рятувального 

обладнання. Так на даний час на озброєнні підрозділу ДСНС знаходиться 17 одиниць техніки (6 

автоцистерн, пожежна насосна станція з продуктивністю подачі води до місця події 110 л/с, 

рукавний автомобіль, автодрабина з висотою підйому 30 м та інше), 5 електростанцій, 3 

мотопомпи, компресорне обладнання для наповнення балонів повітрям, засоби рятування 

людей на воді (човен з електродвигуном, рятувальні жилети, рятувальний круг). Також у складі 

підрозділу знаходиться спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, який укомплектовано 

сучасним аварійно-рятувальним обладнанням (гідравлічний інструмент, засоби освітлення, 

бензоріз, бензопила, медична укладка і інше) та призначений для забезпечення дій чергових 

змін рятувальників, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних 

з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і подій, у тому числі у важкодоступних 

(заболочених, затоплених або засніжених) місцях, заходів з пошуку постраждалих та надання їм 

домедичної допомоги, зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

катастроф і стихійного лиха. У підрозділі постійно проводиться робота щодо виконання 

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту населення на 2021-2025 роки в 

новій редакції.  

 

Робота органів управління, керівного складу та сил цивільного захисту місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної Держаної системи цивільного захисту протягом 2021 року 

зосереджувалась на виконанні завдань, визначених Планом основних заходів цивільного 

захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської 

області на 2021 рік, Планом основних заходів цивільного захисту Лубенської місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 

2021 рік та безумовному виконанні вимог керівних документів, що регламентують роботу з 

питань цивільного захисту населення і територій.   

Протягом 2021 року на території Лубенської територіальної громади надзвичайних 

ситуацій не зареєстровано. Продовжується ліквідація надзвичайної ситуації природного 
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характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції СOVID -19 на 

території України. 

У 2021 році відбулось 15 засідань місцевої комісії з питань ТЕБ і НС, на яких розглянуто 

ряд питань та надані відповідні доручення, організовано роботу щодо виконання протокольних 

рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

Протягом року щомісячно проводилися регламентні роботи з обслуговування засобів 

оповіщення і зв’язку та централізовані контрольні перевірки системи оповіщення цивільного 

захисту «Сигнал – ВО» з подачею відповідних команд. У період з 10.08.2021 року по 11.08.2021 

року та 27.10.2021 року на території Лубенської територіальної громади було проведено річну 

та комплексну перевірки.  

Організовано роботу з проведення інвентаризації сирен оповіщення.  

З метою підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців,діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,було розроблено План 

комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Полтавської області та План-графік проведення на підприємствах, в установах, 

організаціях Лубенської територіальної громади спеціальних об’єктових навчань, тренувань з 

цивільного захисту.  

Протягом всього часу здійснювався контроль за підготовкою працівників підприємств, 

установ та закладів у сфері цивільного захисту, у тому числі під час проведення об’єктових 

навчань, тренувань. 

У період з 18 по 22 жовтня 2021 року проведено функціональне навчання (підвищення 

кваліфікації цільового призначення) з питань цивільного захисту, осіб керівного та фахівців. 

З метою підвищення готовності Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми 

Єдиної державної системи цивільного захисту розроблено План основних заходів цивільного 

захисту Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Полтавської області на 2021 рік, в якому сплановані важливі заходи на 

вирішення питань з цивільного захисту, що станом на 01 грудня 2021 року виконані. 

Здійснювався контроль та вживалися відповідні заходи щодо відновлення 

працездатності пожежних гідрантів в місті. 

Протягом всього час на офіційному веб-сайті Лубенської міської ради розміщувалася 

інформації з питань цивільного захисту та попередження надзвичайних ситуацій, окрему увагу 

було приділено протиепідемічним заходам та карантинним обмеженням, що встановлювалися в 

державі та Лубенській громаді. 

В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах громади проведені Дні 

цивільного захисту та Тижні безпеки життєдіяльності. 

З метою виконання заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

підготовлено Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання 

їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту населення на 2021-2025 роки в 

новій редакції. 

Крім того, з метою запобігання виникненню пожеж проведено ряд заходів:  

 -  під час проведення місячника благоустрою в березні - квітні місяці поточного року 

проведено санітарну очистку природних екосистем на території Лубенської громади; 

- проведені робочі наради з керівниками комунальних та житлово-експлуатаційних 

підприємств, ОСББ, ЖБК щодо недопущення підпалів хмизу, сміття на закріплених територіях 

та проведено робочу нараду щодо заборони спалювання стерні, з попередженням цих 

посадових осіб про персональну відповідальність за невиконання вимог, розміщено ряд статей в 

засобах ЗМІ; 

- проводилася масова роз’яснювальна робота з мешканцями громади на тему запобігання 

виникнення пожеж в побуті та травмування на них людей; 

- проведено збори з головами вуличних, будинкових комітетів, головами ОСББ та ЖБК, 

підчас яких висвітлювалися питання запобігання загибелі людей на пожежах та недопущення їх 

виникнення; 

- розроблено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2021/2022 років;  

- з метою своєчасного реагування на ймовірну загрозу підтоплення територій міста між 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради та метеостанцією «Лубни» Полтавського 
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обласного центру з гідрометеорології електронною поштою організовано обмін інформацією 

щодо рівня води р. Сула та її притоків, проводився щоденний моніторинг з відмітками у 

відповідному журналі; 

- організовано впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення 

загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем 

оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів; 

- проведено облік усіх водних об’єктів на відповідних адміністративних територіях, у 

тому числі непристосованих для відпочинку громадян,складено їх перелік та затверджені карти 

– схеми місць масового відпочинку людей на воді; 

-  проведено уточнення показників Плану евакуації Лубенської територіальної громади; 

- проведено ремонт (заміна на нові) пожежних гідрантів; 

- проведено обстеження пожежних гідрантів з пуском води. 

 

1.21. Покращення та удосконалення оборонної та мобілізаційної підготовки населення 

 

Результатами здійснення протягом 2021 року заходів з оборонної та мобілізаційної 

підготовки є: 

- обладнання шкіл кімнатами для зберігання малокаліберної зброї, військовими 

смугами перешкод та забезпечення їх на 85 % приладами радіаційної, хімічної розвідки, 

навчальною зброєю, малокаліберною зброєю, малими саперними лопатками, засобами 

індивідуального захисту, макетами автоматів; 

- проведення та матеріальне забезпечення військово-польових зборів із залученням 

100% учнів старших класів  загальноосвітніх шкіл;  

- забезпечення приписки юнаків до призовної дільниці, їх медичне обстеження та 

організоване проведення призову молоді на строкову військову службу до Збройних Сил 

України та інших військових формувань України з проведенням урочистостей та врученням 

«Наборів призовників»;  

- забезпечення роти охорони Лубенського РВК приміщенням для розташування в 

особливий період;  

- забезпечення 147 батальйону територіальної оборони матеріально-технічними 

засобами, обладнанням;  

- удосконалення на 75 % системи управління та зв’язку в особливий період за рахунок 

поточного ремонту та обладнання захищених приміщень пункту управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради.  

 

 

Розділ 2. Мета економічного і соціального розвитку у 2022 році 
 

Головною метою Програми є на 2022 рік є утримання позитивних тенденцій розвитку 

промислового та аграрного сектору громади, спрямування зусиль на забезпечення  стабільно-

високого рівня життя та добробуту населення,  створення належних умов для ведення бізнесу, 

покращення інвестиційного клімату, сприяння інтеграції економічної, соціальної та екологічної 

політик та реалізації комплексу системних реформ в умовах децентралізації. 

 

Основою для системних соціально-економічних перетворень у громаді та її подальшого 
сталого розвитку є визначення основних завдань (цілей) на 2022 рік, які узгоджуються зі 

стратегічним баченням, напрямками та цілями, викладеними у Стратегії розвитку м. Лубни на 

2017-2025 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Лубенської міської ради сьомого 

скликання від 18 травня 2017 року. 

Завдання (цілі) економічного і соціального розвитку на 2022 рік: 

 Забезпечення комплексного та гармонійного розвитку громади з високим рівнем 

фінансової спроможності шляхом запровадження стратегічного планування та програмування, 

залучення інвестицій та ефективного використання фінансових ресурсів.  

 Сприяння реалізації прогресивної промислової політики, підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств шляхом впровадження нових технологій та 

залучення інвестицій у модернізацію та технічне переоснащення виробництва, розробки і 
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випуску високоякісної та конкурентоспроможної продукції, раціонального та продуктивного 

використання природних енергетичних ресурсів; активне просування вітчизняної продукції на 

внутрішній національний та зовнішній ринки; сприяння розвитку дієвого бізнес-клімату в 

громаді. 

 Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва на селі; збільшення частки 

доданої вартості в аграрній сфері, підтримка розвитку фермерських господарств, стимулювання 

розвитку малого і середнього підприємництва на сільських територіях; вирощування екологічно 

чистої продукції та розвиток органічного виробництва;проведення моніторингу та 

інвентаризації земель громади, сприяння реалізації державної політики в сфері земельних 

відносин; сприяння розвитку галузі тваринництва та рослинництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах. 

 Сприяння залученню інвестицій в соціально-економічний розвиток громади; промоція 

та позиціонування інвестиційної привабливості громади; забезпечення діяльності з пошуку, 
залучення та супроводу інвесторів, сприяння реалізації інвестиційних проєктів, залучення 

міжнародної технічної допомоги, підвищення рівня євроінтеграційних процесів. 

 Сприяння відновленню будівельної активності, будівництво та реконструкція 

значущих об’єктів соціального спрямування, в тому числі за програмою Президента України 
«Велике будівництво», введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва, 

впровадження державної та регіональної політики у сфері створення безбар’єрного життєвого 

середовища, продовження роботи з розроблення містобудівної документації.  

 Розвиток якісної, надійної та доступної інфраструктури, забезпечення належного 

експлуатаційного стану автомобільних доріг, формування цифрового середовища шляхом 
впровадження сучасних інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини, 

впровадження електронних сервісів і послуг, розвиток сучасних телекомунікаційних систем. 

 Підвищення якості надання адміністративних послуг та поліпшення сервісу 

обслуговування, наближення сервісів до пересічних громадян та бізнес-спільноти, оптимізація 
процесу надання адміністративних та соціальних послуг. 

 Підтримка підприємницьких ініціатив, створення сприятливого бізнес-клімату, 

активізація процесів дерегуляції бізнесу. 

 Забезпечення доступності і належного рівня надання медичних послуг всіх видів 

медичної допомоги, ефективне використання фінансових ресурсів, розвиток вторинної 
медичної допомоги, покращення доступності медичної допомоги населенню громади. 

 Розширення доступу дітей до якісної дошкільної освіти, оновлення змісту загальної 

середньої та професійної освіти, впровадження нових підходів до організації інклюзивного 

навчання в закладах освіти усіх рівнів, оновлення змісту, форм і методів навчання, збільшення 

інтелектуального потенціалу. 

 Сприяння розвитку туристичного потенціалу громади, збереження самобутніх 

традицій та культурно-історичних цінностей Лубенщини, створення умов для творчої 
активності громадян, стимулювання розвитку туристичного підприємництва. 

 Забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя, турбота про 

людей, в т. ч. які перебувають у складних життєвих обставинах, повне охоплення соціальними 

послугами громадян.  

 Підтримка та забезпечення сприятливих умов для повноцінного функціонування 
інституту сім’ї, зростання дітей, їх оздоровлення та відпочинку, популяризація сімейних 

цінностей, попередження та запобігання проявів домашнього насильства та/або насильству за 

ознакою статі,забезпечення ґендерної рівності в сім’ї та суспільстві.  

 Популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед мешканців 
громади; формування інфраструктури сучасних спортивних споруд і майданчиків; забезпечення 

участі мешканців громади у змаганнях усіх рівнів. 

 Підвищення рівня зайнятості населення, створення умов для самореалізації 

потенціалу економічно-активного населення, сприяння легалізації та детінізації трудових 

відносин та доходів. 
 Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального 

господарства, надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, технічне 

переоснащення та модернізація ЖКГ, всебічна популяризація ефективного та ощадливого 
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споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження заходів з енергозбереження та 

енергоощадних технологій. 

 Впровадження комплексної системи заходів щодо сприяння захисту прав і свобод 

громадян, забезпечення законності і правопорядку. 
 Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; підтримка діяльності видавничо-поліграфічної галузі та книгорозповсюдження.  

 Вжиття заходів щодо захисту населення, об’єктів економіки, національного надбання 

від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру; підвищення рівня 

безпеки населення і захищеності територій від таких ситуацій; забезпечення ефективного 
функціонування територіальних підсистем служб цивільного захисту в режимах надзвичайної 

ситуації та надзвичайного стану. 
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Розділ 3. Завдання та заходи економічного  і соціального розвитку у 2022 році 

 
№ 

з/п 

Завдання та заходи Відповідальні за 

реалізацію 

Джерела та обсяги 

фінансування 

Показники успішності реалізації (кількісні 

та якісні) 

3.1. Розвиток реального сектору економіки 

1. Активізація виробничої діяльності 

промислових підприємств територіальної 

громади 

Промислові підприємства 

територіальної громади 
Власні кошти 

підприємств,  у межах 

фінансових 

можливостей 

- збільшення обсягів виробництва промислової 

продукції; 

- забезпечення обсягів реалізації промислової 

продукції по місту на суму близько 3,3 млрд. грн.; 
- зростання обсягів реалізації промислової 

продукції на 7,1 % у порівнянні з попереднім 

роком  

2.  Забезпечення підбору 

висококваліфікованого персоналу, 

створення нових робочих місць 

Промислові підприємства 

територіальної громади 
Власні кошти 

підприємств,  у межах 

фінансових 

можливостей 

- організація навчання та підвищення 

кваліфікації для працівників; 

- кадрова підготовка та залучення молодих 

спеціалістів; 
- збільшення кількості робочих місць 

3. Освоєння нових видів продукції та 

впровадження інноваційних технологій 
Промислові підприємства 

територіальної громади 
Власні кошти 

підприємств,  у межах 
фінансових 

можливостей 

- збільшення кількості нових видів продукції, 

розширення асортименту продукції та її якості 

АТ «Лубнифарм» - освоєння 5 нових видів продукції 

ТОВ «Грейд-плюс» - розширення асортименту продукції у 

напрямку житлових меблів 

ТОВ «Лубним’ясо» - розробка та випуск нових видів м’ясних 
напівфабрикатів 

ТОВ «Спецлісмаш» - освоєння 2 нових видів продукції 

ПП «Лубнимаш» - розширення модельного ряду силосів для 

зберігання зерна 

ВП «Лубенський 
верстатобудівний завод» АТ 

«Мотор Січ» 

- здійснення капітального ремонту та 
модернізації верстатів типу обробних центрів, 

верстатів фрезерної та токарної групи та інших 

видів обладнання 

4. Розширення та модернізація виробництва ТОВ «Лубним’ясо» Власні кошти 

підприємств,  у межах 

фінансових 

можливостей 

- збільшення виробничих потужностей та 

реконструкція існуючих; 

- збільшення площ складських приміщень; 

- будівництво цеху по переробці відходів та 
кісткового залишку в м’ясо-кісткове борошно; 

- запровадження машин та обладнання з 

кращими техніко-економічними показниками та 
ергономічними параметрами; 

- будівництво додаткових офісних та побутових 
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приміщень (їдальня, пральня, роздягальня) 

АТ «Лубнифарм» - модернізація виробничого середовища та 

оновлення обладнання цеху № 2 з виробництва 

галенових препаратів та рідких лікарських 
засобів; 

- модернізація виробничого середовища цеху 

№5 з виробництва ін’єкційних препаратів; 
- удосконалення котельні 

5. Розширення ринків збуту, сприяння 

популяризації продукції місцевих 

виробників 

Промислові підприємства 

територіальної громади, 

відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради 

Власні кошти 

підприємств,  у межах 

фінансових 
можливостей 

- участь у міжнародних виставках та виставках 

державного значення; 

- підтримання взаємовигідних та 
довгострокових відносин з постачальниками і 

споживачами 

ПП «Лубнимаш» - зміцнення позицій на ринках України, країн 
СНД та Західної Європи; 

- вихід компанії на нові ринки країн СНД, 

ближнього зарубіжжя ЄС та Азії 

ТОВ «Грейд-плюс» - розширення експортного напрямку у країни 
Азії, Африки та Америки; 

- запровадження принципу OneTouch для 

клієнтів (впровадження нового сайту з 
можливістю оформлення замовлення через сайт в 

режимі онлайн) 

ТОВ «Лубним’ясо» - розширення експортних ринків збуту до КНР, 

Ізраїлю та Гонконгу; 
- збільшення кількості замовлень за допомогою 

онлайн та офлайн каналів комунікації; 

- підтримання взаємовигідних і довгострокових 
відносин з постачальниками і споживачами за 

рахунок забезпечення стабільної якості готової 

продукції 

6. Забезпечення якості продукції та 
сучасних методів управління 

виробництвом 

ПП «Лубнимаш» Власні кошти 
підприємств, у межах 

фінансових 

можливостей 

- забезпечення відповідності якості продукції 
сертифікату відповідальності ЄC (сертифікат 

якості) CONFORMITYCERTIFI-CATЕ та 

відповідності міжнародним стандартам; 

- забезпечення якості продукції відповідно до 
сертифіката відповідності вимогам ДСТУ ISO 

22000:2019 системи управління безпечністю 

харчових продуктів, стосовно виробництва 
обладнання для транспортування, зберігання та 

переробки зернових, зернобобових і олійних 
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культур та продуктів їх переробки. 

ТОВ «Грейд-плюс» - забезпечення стабільної якості незалежно від 

«зірковості» клієнта, регіону та сезону 

ТОВ «Лубним’ясо» - здійснення виробничої діяльності з 
врахуванням вимог споживачів згідно з нормами 

стандартів ISO 22000:2018, GSO 2055-1:2015, 

GSO 993:2015, SMIIC-1:2011; 
- проведення реформи внутрішньої документації 

системи менеджменту безпечності харчових 

продуктів, оновлення та актуалізація 

документації згідно з вимогами міжнародного 
стандарту BRC$ 

- вдосконалення внутрішньої системи штрих 

кодування продукції, складського та 
бухгалтерського обліку; 

- забезпечення комплексного підходу до 

контролю процесів виробництва протягом усього 

«життєвого циклу» продукції; 
- впровадження останніх досягнень НДДКР у 

сфері виробництва харчової продукції 

АТ «Лубнифарм» - виробництво готової продукції згідно з нормами 
GMP, ДСТУ ISO 13485:2005, ISO 9001:2008 

ВП «Лубенський 

верстатобудівний завод» АТ 

«Мотор Січ» 

- виробництво готової продукції згідно з нормами 

міжнародної системи якості ISO 9001:2008; 
- сертифікація верстатів за системою УкрСЕПРО 

3.2. Розвиток агропромислового комплексу 
1. Реалізація заходів державної підтримки у 

сфері тваринництва: 
- підтримка кооперативів шляхом 

часткової компенсації вартості техніки та 

обладнання; 
- часткове відшкодування вартості 

закуплених для подальшого відтворення 

племінних тварин; 
-  часткове відшкодування вартості 
будівництва та/або реконструкції 

тваринницьких ферм і комплексів, 

доїльних залів, підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції 
- дотація за наявні  бджолосім’ї;  
- дотація за утримання 5 і більше корів; 

Відділ забезпечення 

представництва інтересів 
жителів сільських населених 

пунктів виконкому 

Лубенської міськради,  відділ 
економічного розвитку і 

торгівлі виконкому Лубенсь-

кої міськради, агропромис-

лові підприємства територі-
альної громади 

Державний бюджет у 

межах виділених 
бюджетних призначень 

- збільшення на 10 % кількості поданих 

документів для отримання дотації за наявні  
бджолосім’ї; 

- модернізація або будівництво об’єктів 

агропромислового комплексу; 
- створення нових робочих місць, збільшення 

доданої вартості у сільському господарстві,  

-  виробництво екологічно чистої продукції, 

- розвиток  локальних брендів,  
- забезпечення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів 

https://lf.com.ua/?page_id=390
https://lf.com.ua/?page_id=399
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- дотація за наявне поголів’я кіз та овець. 
2.  Реалізація заходів державної підтримки у 

сфері рослинництва: 
- часткове відшкодування 

сільськогосподарським 

товаровиробникам вартості будівництва 

та/або реконструкції підприємств із 
зберігання та переробки зерна; 

- часткова компенсація вартості с/г 

техніки; 
- розвиток промислового картоплярства 

 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради,  відділ 

економічного розвитку і 
торгівлі виконкому Лубенсь-

кої міськради, агропромис-

лові підприємства територі-
альної громади, виробники 

сільськогосподарської техні-

ки (ПП «Лубнимаш», ТОВ 

«Завод сільгоспмашин»), 
агропромислові підприємства 

територіальної громади 

Державний бюджет у 

межах виділених 

бюджетних призначень 

- збільшення обсягів виробництва валової 

продукції сільськогосподарського призначення в 

порівнянні з 2021 роком; 
- збільшення обсягів залучення коштів у 

розвиток агропромислового комплексу; 

- участь не менше 2 промислових підприємств 
громади у державній  програмі часткової 

компенсації вартості с/г техніки; 

- модернізація або будівництво об’єктів 
агропромислового комплексу; 

- збільшення пропозиції на внутрішньому та 

зовнішніх ринках продукції аграрного сектору, 

забезпечення її належної якості, збільшення 
кількості робочих місць та зростання доходів 

працівників, зайнятих в аграрному секторі 

3. Розвиток садівництва та ягідництва на 

території Лубенської територіальної 
громади в межах Програми розвитку та 

підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними 
напрямками на період до 2027 року 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради,  відділ 
економічного розвитку і 

торгівлі виконкому Лубенсь-

кої міськради, агропромис-
лові підприємства територі-

альної громади, агропро-

мислові підприємства терито-

ріальної громади 

Обласний бюджет - створення нових робочих місць; 
- виробництво екологічно чистої продукції; 
- розвиток  локальних брендів;  
- забезпечення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів 

4. Розвиток промислового вирощування 

швидкозростаючих енергетичних рослин 

(міскантусу та інших)  
 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради,  відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі виконкому Лубенсь-
кої міськради, агропромис-

лові підприємства територі-

альної громади, агропро-
мислові підприємства терито-

ріальної громади 

Приватний капітал у 

межах фінансових 

можливостей суб’єктів 
господарювання, 
державний бюджету 

межах виділених 

бюджетних призначень 

- виробництво альтернативного палива з метою 

впровадження енергозберігаючих технологій; 
- економія коштів на енергоносії; 
- створення  додаткових робочих місць 

5. Будівництво підприємства із переробки Відділ забезпечення пред- Приватний капітал у - виробництво альтернативного палива з метою 
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біомаси енергетичних рослин  ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради,  відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі виконкому Лубенсь-

кої міськради, агропромис-
лові підприємства територі-

альної громади, агропро-

мислові підприємства терито-
ріальної громади 

межах фінансових 

можливостей суб’єктів 

господарювання 
 

впровадження енергозберігаючих технологій; 
- економія коштів на енергоносії; 
- створення  додаткових робочих місць 

3.3. Розвиток сільських територій 

1. Організація та проведення культурно-

масових заходів у сільських населених 

пунктах 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, управління 

культури і мистецтв 

виконавчого комітету 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигну-
вань, приватний капі-

тал у межах фінан-

сових можливостей 

суб’єктів господарю-
вання 

- популяризація культурно-просвітницької 

діяльності; 
- організація дозвілля для сільських мешканців 
 

2. Забезпечення старостатів інтернет- 

ресурсом 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, господарський 

відділ виконавчого комітету, 
відділ координації 

закупівель, відкритих даних 

та цифрової трансформації 
виконкому Лубенської 

міськради 

Місцевий, державний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

 - забезпечення технічної  можливості 

підключення до швидкісного інтернету  

с.Калайдинці, с. Клепачі, с. Мгар 

3. Впровадження системи відеоспостере-

ження в сільських населених пунктах 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, сектор 
мобілізаційної роботи та 

взаємодії з право охорон-

ними органами виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигну-

вань, приватний капі-

тал у межах фінан-
сових можливостей 

суб’єктів господарю-

вання 

- забезпечення безпеки для громадян; 
- покращення громадського порядку 

4. Облаштування автобусних зупинок у Відділ забезпечення пред- Місцевий бюджет у - забезпечення безпеки дорожнього руху; 
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сільських населених пунктах 

 

 

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 
- покращення умов очікування мешканцями сіл 

громадського транспорту 

5. Встановлення дорожніх знаків «Початок 

населеного пункту» та «Кінець 

населеного пункту» 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 
Лубенської міськради 

Державний бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- візуалізація меж населених пунктів 

 

6. Реконструкція системи водопостачання 

та водовідведення, ремонт очисних 

споруд у рамках Загальнодержавної 
цільової програми «Питна вода України» 

на 2022-2026 роки 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

житлово-комунального 
господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий, державний  

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань, кошти 

міжнародних фінансо-

вих організацій 

- реконструкція очисних споруд у с.Солониця; 
- капітальний ремонт каналізаційної насосної 

станції у с.Оріхівка, вул.Агромістечко 

7. Реконструкція  та проведення поточних 

ремонтів мереж вуличного освітлення 
сільських населених пунктів 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, Управління 
житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення надійної роботи інженерних 

систем, створення безпечних та комфортних умов 
для учасників дорожнього руху: с.Тернівщина 

(вул.Молодіжна), с.Михнівці (вул.Шевченка), 

с.Олександрівка (вул.Донченка та вул. Миру), 
с.П’ятигірці (туп.Шевченка), с.Терни 

(туп.Донченка),  с.Вовчик (вул.Осіння, Попова, 

Миру, І та ІІ пров. вул. Шевченка, Гагаріна, 
Пономаренка, Р.Крутька), с.Висачки 

(вул.Мицика, Котляревського, Макаренка, вул. 

Шкільна, Шевченка, Молодіжна), с.Засулля 

(вул.Костенюк, вул.Молодіжна), с.Солониця 
(вул.Миколенка), с.Оріхівка (вул.Садова, 

вул.Садова-1), с.Малий В’язівок (вул.Лугова),  
с.Вищий Булатець (вул.Нова) 

8. Проведення ремонтних робіт у сільських 

будинках культури та бібліотеках 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення умов роботи БК: 
- поточний ремонт покрівлі  Войнихівського СБК; 
- поточний ремонт БК с.Піски, СК с.Терни, БК 
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виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

культури і мистецтв 
виконкому Лубенської 

міськради 

с.Засулля, СБК с.Калайдинці, СБК с.Вищий 

Булатець 
- поточний ремонт  фасаду Оріхівського БК; 
- поточний ремонт даху Березівського БК, СК 

с.Крутий Берег; 
- поточний ремонт даху прибудови та системи 

опалення СБК с.Тишки; 
- поточний ремонт спортивної зали у БК 

с.Михнівці; 
- проведення ремонту у СБК с.Ісківці 

9. Встановлення дитячих майданчиків у 

сільських населених пунктах 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий, обласний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- створення умов для відпочинку і активного 

проведення часу на свіжому повітрі батьків з 

дітьми у с.Піски, с.П’ятигірці, с.Калайдинці, 

с.Вищий Булатець, с.Крутий Берег, с.Хорошки, 
с.Вільшанка, с. Мацківці 

10. Встановлення спортивних майданчиків у 

сільських населених пунктах 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

житлово-комунального 
господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий, обласний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- забезпечення можливостей для занять спортом, 

популяризація здорового способу життя 

мешканців с.Литвяки, с.Снітин, с.Терни, с. Піски 

11. Організація діяльності у сфері 

поводження з твердими побутовими 
відходами в населених пунктах 

старостинських  округів 

 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, Управління 
житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- розроблення проєктної документації для 
створення звалища для зберігання ТПВ; 
- утримання в належному санітарному стані 

сміттєзвалищ; 
- забезпечення екологічної безпеки та зменшення 

техногенного навантаження на навколишнє 

середовище;  
- обладнання майданчиків для збору побутового 
сміття з метою подальшого його вивезення; 
упорядкування, благоустрій місць збору 

побутових відходів; 
- забезпечення в достатній кількості та фізичній 

доступності сміттєвих баків для мешканців сіл 
12. Ліквідація аварійних і фаутних дерев на Відділ забезпечення пред- Місцевий бюджет, у - запобігання виникненню небезпечних ситуацій 



47 

 

території сільських населених пунктів ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради, КПф 
«Конвалія» 

межах виділених 

бюджетних асигну-

вань, приватний капі-
тал у межах фінан-

сових можливостей 

суб’єктів господарю-

вання 

внаслідок пошкодження дерев 

13. Виготовлення проєктної документації на 

діючі громадські кладовища та 
відведення нових місць поховань 

Управління з питань 

комунального майна та 
земельних відносин 

виконкому Лубенської 

міськради, КП «Ритуал-

сервіс» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- впорядкування місць поховання, облаштування 

територій; 
- створення відповідних умов здійснення 

ритуальних дій 

 

14. Створення віддалених робочих місць 

(додатково)  СКП «Сяйво» 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 
Лубенської міськради, СКП 

«Сяйво» 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- оперативне  і ефективне надання комунальних 

послуг населенню, благоустрою сільських 

населених пунктів; 
- створення додаткових віддалених робочих місць 
у Калайдинцівському старостинському окрузі 

(охоплює Калайдинцівський, Мгарський, 

Новаківський, частину Вищебулатецького 
старостату),  Вовчицькому старостинському 

окрузі (охоплює Вовчицький, Литвяківський, 

Тишківський старостат), Оріхівському 
старостинському окрузі 

15. Придбання комунальної техніки в лізинг 

в межах державної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 
на розвиток комунальної інфраструктури, 

у тому числі – на придбання комунальної 

техніки 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

житлово-комунального 
господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий, державний  

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- своєчасне і якісне надання комунальних послуг 

населенню; 
- забезпечення благоустрою територій населених 
пунктів громади 

16. 

 

 

 

 

 

 

Створення обслуговуючих кооперативів 

централізованих систем водопостачання 
сільських населених пунктів Лубенської 

територіальної громади 

 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, Управління 
житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

 

 

 

Забезпечення питною водою жителів сіл та 

прозорість системи оплати послуг за 
водопостачання 
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17. Виготовлення проєктної документації  та 

будівництво свердловин централізованих 
систем водопостачання в сільських 

населених пунктах громади 

 

 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, Управління 
житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

 

 

 

- покращення якості питної води; 
- забезпечення населення сіл централізованим 
водопостачанням; 
- будівництво артсвердловин в с.Войниха, 

с.Калайдинці, с. Клепачі, с.Пишне, с.Хорошки, 
с.Вовчик, с.Березоточа,  с.Висачки  

 

18. Поточний ремонт централізованих систем 
водопостачання сільських населених 

пунктів громади 

 

Відділ забезпечення пред-
ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

 

 

 

- покращення побутових умов проживання 
мешканців громади; 
- покращення якості питної води; 
- здійснення поточного ремонту централізованих 
систем водопостачання в с.Окіп (вул. Лісова, 34б 

водонапірна башта, водопровідна мережа), с. 

Тишки (запуск свердловини по вул. Центральна), 

с.Мацківці, с.Шершнівка, с.Піски 
19. 

 

 

 

 

Капітальний, поточний ремонт 

дорожнього покриття та його 

експлуатаційне утримання в сільських 
населених пунктах громади 

Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, Управління 

житлово-комунального 

господарства виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий, обласний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

 

- розвиток  інфраструктури та забезпечення  

благоустрою сільських населених пунктів; 
-  поліпшення стану дорожнього покриття доріг 
комунальної власності в с. Калайдинці (вул. 

Молодіжна, вул. Шевченка), с. Клепачі (вул. 

Шкільна), с. Лушники (вул. Удайська, вул. 

Пісчана), с. Халепці (вул. Гагаріна),  с.Войниха 
(вул. Молодіжна, вул. Дружби), с.Снітин (вул. 

Денисенка, вул. Зайкевича, вул. Вишнева, вул. 

Князя Володимира), с.Ломаки (вул. Козацька, 
вул. Новоселівка),    с.Литвяки (вул. Миру, вул. 

Шадюка, вул.Лісова, вул.Набережна), с.Хорошки 

(вул.Лугова, вул.Вишнева, вул. Садова), 

с.Покровське (вул. Гагаріна, вул. Соборна), 
с.Новаки (вул. Вознесенська), с.Вовчик (вул. 

Р.Крутька, вул. Пономаренка, вул. Шевченка), 

с.Окіп, с. Засулля (вул. Лугова, вул. Молодіжна);                         
- проведення поточного ремонту доріг загального 

користування державного значення: О1713196 - 

/Т-24-17/ - Вищий Булатець;О1713195 – Пулинці-
Ісківці; О1713191 – Шершнівка /М-03/; О1713190 

– Величківка – Шинківщина – Покровська 

Багачка;О1713188 - /Р-42/ - Оріхівка; О1713183 – 

Хорошки – Снітин-Вовчик;О1713182 – Тишки-
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Висачки; О1713181- /Лубни – Тишки-Ісківці/ - 

Окіп; О1713179 – Лубни-Тишки-Ісківці;О1713178 

– Новаки-/М-03/;С171330 – Нижній Булатець – 
Малий В’язівок;С171323 - /Р-42/ - Тернівщина; 

С171318 – Вовчик-Стадня; С171310 – Тишки-

Крутий Берег 
20. 
 

 

Відкриття стоматологічних кабінетів у 
сільських населених пунктах громади 

Відділ забезпечення пред-
ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 
міськради, управління 

охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, КП 

«Лубенська міська клінічна 
стоматологічна поліклініка» 

Місцевий бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигну-

вань, приватний капі-
тал у межах фінан-

сових можливостей 

суб’єктів господарю-

вання 

- наближення якісної медичної стоматологічної 
допомоги до жителів с.Оріхівка та с. Калайдинці 

21. Організація роботи пожежно-

рятувального підрозділу в с.Снітин 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради, сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 
виконкому Лубенської 

міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення місцевої пожежної охорони 

22. Організація базового дільничного пункту 

поліції в с. Вовчик 
Відділ забезпечення пред-

ставництва інтересів жителів 
сільських населених пунктів 

виконкому Лубенської 

міськради, сектор 
мобілізаційної роботи та 

взаємодії з право охорон-

ними органами виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення прав і свобод людини, її безпеки; 
- захист від протиправних посягань; 
- надання правової, соціальної допомоги та інших 

послуг населенню 

3.4. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
1. Активізація роботи по підготовці програм 

та проєктів розвитку громади та подання 
їх на конкурси і програми усіх рівнів з  

метою залучення ґрантів та інших джерел 

фінансування 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 
міськради, підприємства, 

установи та організації 

громади  

Державний, обласний 

місцевий бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій, 

ґрантодавців тощо 

- здійснення систематичного моніторингу 

пропозицій грантодавців і участь у конкурсах 
згідно із заявленими умовами; 

- подання 2 проєктів на регіональний відбір 

проєктів та програм, що можуть реалізуватися за 
рахунок коштів регіонального розвитку; 

- подання 1 проєкту на участь у обласному 

конкурсі проєктів розвитку територіальних 
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громад Полтавської області; 

- подання заявок на участь у грантових 

програмах Українського культурного фонду; 
- подання заявок на участь у другому етапі 

конкурсу проєктних пропозицій в рамках 

конкурсу ДТЕК «Енергоефективні школи: нова 

генерація» 

2.  Продовження співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями (GIZ, USAID. 

NEFCO, M4EG, Кусаноне тощо) 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 
структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 

міськради, підприємства, 

установи та організації 
громади 

Місцевий бюджет, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій, 
ґрантодавців тощо 

- забезпечення співпраці з Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва 

(GIZ), участь Лубенської міської ради у якості 
відібраного партнера у Проєкті «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви 

ЄС про енергоефективність в Україні»; 

- забезпечення співпраці у якості партнера з 
Проєктом USAID «ГОВЕРЛА» («Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів 

місцевого самоврядування»), залучення 
громадських організацій до участі у конкурсах в 

рамках проєкту, підготовка грантової заявки; 

- забезпечення співпраці у якості партнера в 

українсько-швейцарському проєкті «Діємо для 
здоров’я», подання грантової заявки на участь у 

конкурсі; 

- продовження співпраці з Північною 
екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) 

шляхом виконання кредитної та грантової угоди 

по реалізації проєкту «Реконструкція системи 
водопостачання та водовідведення з 

впровадженням енергозберігаючих технологій в 

м. Лубни на 2020-2032 роки»; 

- участь у конкурсі грантових конкурсах у 
рамках співпраці з Європейською ініціативою 

«Угода мерів» за проєктом «Мери за економічне 

зростання» M4EG; 
- подання заявки на участь у програмі допомоги з 

безпеки людини «Кусаноне» 

3. Реалізація на території Лубенської 

територіальної громади інвестиційних 
проєктів,  тому числі й переможців 

конкурсів та програм  

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 

Державний, обласний 

місцевий бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

- реалізації проєкту-переможця обласного 

конкурсу розвитку територіальних громад 
Полтавської області «Реконструкція 

велосипедної доріжки по проспекту 

Володимирському у м. Лубни»; 
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міськради, підприємства, 

установи та організації 

громади 

фінансових організацій, 

грантодавців тощо 
- реалізація проєктів-переможців конкурсу 

«Громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади» 2021 року: «Розбудова спортивно-
ігрової зони «Рекреація моєї мрії» на прилеглій 

території будинків по вул. Київській. 9,12,15,15А 

м. Лубни», «Капітальний ремонт частини 

твердого покриття (укладання тротуарної 
плитки) на території ЗДО №17 «Золотий 

ключик», «Поліпшення екологічного стану та 

благоустрій прибережної зони ставка 
«Бардаківський» в с. Калайдинці Лубенського 

району Полтавської області», «Здоров’я – основа 

благополуччя людини», «Здорова нація» 

створення хокейного майданчика на території с. 
Засулля»; 

- реалізація проєктів-переможців конкурсу 

«Шкільний громадський бюджет Лубенської 
територіальної громади» 2021 року; 

- реалізація проєктів-переможців «Бюджету 

участі Полтавської області» 2021 року: «Ігровий 
комплекс для учнів Лубенської спеціалізованої 

школи № 6», «Клас під відкритим небом на 

території Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1», 

«Забезпечення доступності будівлі опорного 
закладу «Вовчицький ліцей» для людей з 

обмеженими можливостями»; 

- реалізація проєктів-переможців конкурсу 
«Шкільний громадський бюджет Полтавської 

області»: «Сучасний хол та коридор школи – 

приємне перебування та гарний настрій», 
«Облаштування безпечною огорожею частини 

території Лубенської спеціалізованої школи №6». 

«Фойє школи – візитівка закладу», «Створення 

інформаційно-ресурсного центру у Лубенській 
ЗШ І-ІІІ 51ст. №1», «Модернізація шкільної 

їдальні»; 

- реалізація проєктів-переможців конкурсу 
«Екологічні ініціативи Полтавської області» 2022 

року; 

- реалізація проєкту «Реконструкція системи 

водопостачання та водовідведення з 
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впровадженням енергозберігаючих технологій в 

м. Лубни на 2020-2032 роки»; 

- реалізація проєкту «Реконструкція 
приймального відділення та фізіотерапевтичного 

кабінету під відділення невідкладної (екстреної) 

медичної допомоги КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 
за адресою: вул. П’ятикопа, 26»; 

- реалізація проекту «Реконструкція частини 

першого поверху дитячої лікарні під Лубенський 
міський центр реабілітації дітей з інвалідністю та 

інклюзивну інтеграцію за адресою: вул. П’ятико-

па, 1А в м. Лубни Полтавської області»; 
- реалізація інших інвестиційних проєктів 

4.  Створення можливостей для 

забезпечення реалізації громадських 

ініціатив у Лубенській територіальній 
громаді 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, відділ 
інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

виконкому Лубенської 

міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- реалізація завдань та заходів програми 

«Громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» (зі змінами та 
доповненнями); 

- підготовка та проведення конкурсу 

«Громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади» 2022 року; 
- підготовка та проведення конкурсу «Шкільний 

громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади» 2022 року; 
- поширення та популяризація інформації про 

проведення конкурсу; 

- залучення громадськості до реалізації проєкту-
переможця обласного конкурсу розвитку 

територіальних громад Полтавської області; 

- залучення громадських організацій до співпраці 

у рамках реалізації міжнародних проєктів USAID 
«ГОВЕРЛА» та «Діємо для здоров’я» 

5.  Організація участі у конкурсах 

громадських ініціатив усіх рівнів у якості 
заявників мешканців громади та 

учнівської молоді 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 

міськради, мешканці 
Лубенської територіальної 

громади  

Кошти державного, 

обласного, місцевого 
бюджетів у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- подання не менше 9 заявок на участь у 

«Бюджеті участі Полтавської області»; 
- подання не менше 12 заявок на участь у 

«Шкільному громадському бюджеті Полтавської 

області»; 

- подання не менше 5 заявок на конкурс 
«Екологічні ініціативи Полтавської області»; 

- організація участі мешканців громади у 

конкурсі «Громадський бюджет Лубенської 
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територіальної громади» 2022 року; 

- організація участі учнівської молоді у конкурсі 

«Шкільний громадський бюджет Лубенської 
територіальної громади» 2022 року; 

- надання консультацій, методичної та 

практичної допомоги заявникам 

6. Вжиття комплексу заходів щодо 
формування позитивного інвестиційного 

іміджу Лубенської територіальної 

громади та створення умов для залучення 
інвесторів і активізації інвестиційної 

діяльності 

Відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, відділ 

інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 

виконкому Лубенської 

міськради, структурні 

підрозділи виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- поновлення інвестиційного паспорту 
Лубенської територіальної громади; 

- розроблення презентаційних матеріалів  щодо 

актуальних інвестиційних проєктів; 
- систематичне оприлюднення на офіційному 

сайті Лубенської міської ради та у ЗМІ 

інформації про інвестиційну діяльність у місті; 

- проведення інвентаризації вільних нежитлових 
приміщень,  земельних ділянок комунальної 

власності територіальної громади міста; 

- створення реєстру об’єктів нерухомості 
комунальної власності (споруд та земельних 

ділянок), що можуть бути використані для 

реалізації інвестиційних проєктів шляхом 

надання їх в оренду чи придбання потенційними 
інвесторами на конкурсних засадах; 

- створення реєстру вільних виробничих площ 

промислових підприємств, що потребують 
залучення інвестицій 

7.  Сприяння залученню капітальних 

інвестицій у розвиток промисловості та 

агропромислового сектору громади та 
нарощенню експортного потенціалу 

економіки громади 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, відділ 
забезпечення представниц-

тва інтересів жителів 

сільських населених пунктів 
виконкому Лубенської 

міськради,   суб’єкти господа-

рювання Лубенської тери-
ріальної громади 

Власні кошти суб’єктів 

господарювання, у 

межах фінансових 
можливостей 

- участь суб’єктів господарювання громади в 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських 

програмах, конкурсах, грантах, виставках, 
форумах, семінарах тощо з метою активізації їх 

виробничої  діяльності та пошуку потенційних 

інвесторів; 
- збільшення обсягу капітальних інвестицій 

шляхом здійснення  капітальних вкладень 

суб’єктами господарювання у модернізацію та 
розширення виробничих потужностей; 

- збільшення обсягу виробництва та реалізації 

промислової продукції шляхом освоєння 

суб’єктами господарювання нових міжнародних 
ринків збуту 

8. Реалізація завдань та заходів програми 

«Громадський бюджет Лубенської 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

- забезпечення можливостей для реалізації 

громадських ініціатив у Лубенській 
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територіальної громади на 2021-2023 

роки» (зі змінами і доповненнями) 
Лубенської міськради, відділ 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
виконкому Лубенської 

міськради 

бюджетних асигнувань територіальній громаді 

3.5. Розвиток інфраструктури 
1. Капітальний, поточний ремонт 

дорожнього покриття вулиць та їх 

експлуатаційне утримання з 

влаштуванням пандусів для 
маломобільних груп населення на 

існуючих асфальтобетонних тротуарах 

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради 

Обласний, місцевий 
бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- покращення стану вулиць та автомобільних 
доріг; 
- загальна площа відремонтованих доріг в межах 

Лубенської територіальної громади; 
- здійснення поточного дрібного ремонту) – 126,5 

тис. м2 (в т. ч.: в м. Лубни – 120 тис. м2, у 

сільських територіях громади – 6,5 тис. м2); 
- обсяг виконаних дорожніх робіт у межах 

Лубенської територіальної громади – 44,0 млн. 

грн. (в т.ч.: в м. Лубни – 29,0 млн. грн., у 

сільських територіях громади – 15,0 млн. грн.); 
- капітальний ремонт проїзної частини дороги 

вул. Гагаріна в м. Лубни Полтавської області; 
- капітальний ремонт проїзної частини дороги 
вулиці Монастирська в м. Лубни Полтавської 

області; 
- капітальний ремонт тротуару по проспекту 

Володимирському (від № 131 до № 153) у 
м.Лубни Полтавської області; 
- капітальний ремонт тротуару по проспекту 

Володимирському (від скверу імені Т. Шевченка 
до № 87) у м. Лубни Полтавської області; 
- реконструкція вулиці Центральна у с. Вільшанка 

Лубенського району Полтавської області; 
- капітальний ремонт проїзної частини 

вул.Гагаріна с. Солониця Лубенського району 

Полтавської області; 
- капітальний ремонт під’їзної дороги до 
кладовища в селі Н. Булатець Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області; 
- відновлення обладнання зі спеціальними 
звуковими сигналами світлофорних об’єктів  ум. 

Лубни по проспекту Володимирському р-н УТОС 

та по вул. Олександрівській (ЗОШ № 7). 
2.  Нанесення горизонтальної дорожньої Управління житлово- Місцевий бюджет, у - забезпечення безпеки дорожнього руху; 
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розмітки комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 
- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 

номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 – 7,5 км; 
- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки 
номер 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.12, 1.14.3 – 2730 м2 

3. Забезпечення утримання та ремонту доріг 

Лубенської територіальної громади 
Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради, КП 

«Шляхрембуд» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- очищення 224 тис.м2 сильно забрудненого 

дорожнього покриття навісною щіткою, 

поливання; 
- ремонт 8 колодязів системи водовідведення; 

-  виготовлення та встановлення 60 дерев’яних 

решіток  колодязів системи водовідведення; 
- установлення 100 шт. люків (решіток); 

- очищення 300 колодязів системи зливо 

приймання (без відкачування мулу); 

- технічний огляд 12,1 км мережі зливової 
каналізації без спускання до колодязя у зимовий 

та літній періоди; 

- очищення 820 м водовідвідних канав; 
- приготування 1500 м3 протиожеледевого 

матеріалу на окремо розташованому майданчику; 

- чергування при зимовому утриманні доріг: 

машиністи автомобіля КДМ без виїзду – 2034 
год, машиніст екскаватора без виїзду – 2400 год; 

- розсипання протиожеледних матеріалів 

розподілювачем: на базі автомобіля  «МАЗ» - 
22300 тис.м2, на базі автомобіля  «ЗІЛ» - 2008 

тис.м2; 

- очищення проїжджої частини дороги від снігу, 
який щойно випав, та при патрульному 

очищенню: автомобілем  «МАЗ» - 2000 км, 

автомобілем  «ЗІЛ» - 580 км; 

- очищення проїжджої частини дороги від снігу, 
який щойно випав:  трактором на 

пневмоколісному ходу, обладнаним відвалом – 

2400 км, автогрейдером – 250 км; 
- навантаження 1500 м3 сипких матеріалів 

(щебінь, гравій, пісок, протиожеледні матеріали); 

- розвезення протиожеледної суміші по спусках 

в 150 точок; 
- виправлення 130 тис.м2 профілю щебеневих та 

ґрунтових доріг; 

- поточний дрібний ремонт 16750 м2 
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асфальтобетонного покриття; 

- поточний середній ремонт 2400 м2 

асфальтобетонного покриття; 
- бетонування 570 м2 спусків доріг; 

- очищення 660 км доріг від снігу сторонніми 

організаціями (згідно з укладеними договорами); 

- послуги з чищення 625 м каналізаційних 
колекторів; 

- аварійний ремонт 130 м2 асфальтобетонного 

покриття; 
- поточний середній ремонт шляхопроводу; 

- розсипання 12000 м2 протиожеледних 

матеріалів вручну 

4. Будівництво водної свердловини № 1   
с. Войниха 

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради 

Обласний, місцевий 
бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- покращення побутових умов проживання 
мешканців громади;  
- покращення якості питної води; 
- забезпечення населення сільських населених 
пунктів централізованим водопостачанням 

5. Заміна технічних засобів для 

регулювання дорожнього руху (дорожні 

знаки, огороджувальні пристрої) та їх 
установлення, технічне обслуговування 

засобів регулювання дорожнього руху 

(світлофорні об’єкти, дорожні знаки, 
колесо відбійник, бар’єрна огорожа) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради, КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення безпечних та комфортних умов для 

руху транспорту та пішоходів; 
- заміна та встановлення 50 шт. технічних засобів 
для регулювання дорожнього руху; 
- перевірка технічного стану та регулювання 

комутаційної апаратури, силових щитів 
світлофора, усунення недоліків виявлених під час 

технічного обслуговування, технічне обстеження 

периферійного обладнання; 
- ремонт та фарбування 100 м.п. бар’єрної 
огорожі по проспекту Володимирському; 
- покращення видимості 200 шт. дорожніж знаків 

(обрізка дерев); 
- встановлення 6 шт. дорожніх манекенів 

«Школяр» на пішохідному переході; 
- ремонт світлофорного об'єкту на площі 
Ярмарковій. 

6. Придбання та встановлення МАФів 

(майданчики для збору ТПВ, зупинки, 

спортивні та дитячі майданчики тощо) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення естетичного вигляду вулиць 

міста, підвищення їх привабливості для 

мешканців та гостей міста; 
- встановлення 20 МАФів  

7. Реконструкція та обслуговування  

вуличного освітлення населених пунктів 

Управління житлово-

комунального господарства 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

- створення безпечних та комфортних умов для 

учасників дорожнього руху громади; 
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Лубенської територіальної громади 

 

виконкому Лубенської 

міськради, КПф 

«Лубниміськсвітло» 

бюджетних асигнувань - технічне обслуговування 111 шаф управління з 

вузлами обліку електроенергії вуличного 

освітлення; 
- періодичний огляд 227,3 км повітряних ліній, 

верховий огляд повітряної лінії з автогідропідій-

мача при пошуку  та ліквідації пошкоджень, 

коротких замикань і обривів; 
- підвищення освітленості вулиць (обрізка 400 

шт. дерев); 
- перетягування 15 км провислих проводів А-16, 
А-25, А-35; 
- заміна 300 шт. світильників вуличного 

освітлення; 
- встановлення ілюмінаційного освітлення на 
загальноміських заходах 

8. Утримання та збереження зелених 

насаджень  
Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 
міськради, КПф «Конвалія» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення озеленення території м. Лубен 

(Центральний парк культури та відпочинку, сквер 
Шевченка, 57пр-т Володимирський, сквер Героїв 

Небесної Сотні ); 
- видалення 725 шт. аварійних дерев; 
- висадка 350 шт. дерев та чагарників; 
- обрізка 4400 шт. дерев;  
- догляд за 34,4 га газонів; 
- вирощення 70 тис. шт. посадкового матеріалу 
квіті; 
- висадження 1599 м2 квітників; 
- догляд за 2479 шт. дерев та чагарників; 
- догляд за живою загорожею площею 1937 м2; 
- догляд за 2528,3 м2 квітників; 
- обприскування ялинок – 365 шт.; 
- пониження 4700 м2 газонів з підготовкою ґрунту 
та посівом; 
- вирубка 135 тис. шт. порослі; 
- догляд за 2100 м2 розсадника 

9. Утримання та поточний ремонт 

кладовищ, пам’ятників, меморіальних 

дощок та місць захоронення видатних 

діячів Лубенської територіальної громади 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради,  
КП «Ритуалсервіс» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- завезення 54 м3 води на Новаківське кладовище; 

- видалення 80 м3 аварійних та сухостійних дерев 

на кладовищах; 

- прибирання 683600 м2 території кладовищ; 
- викошування трави на кладовищах з подальшим 

згрібанням її – 521079  м2; 

- очищення 119250 м2 території кладовищ від 
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снігу механізовано  та 4979 м2 вручну;  

- видалення 90900 шт. порослі та чагарників; 

- обрізка 40 шт. дерев на кладовищах; 
- навантаження 334,6 т сміття на транспорт 

вручну; 

- вивезення 334,6 т сміття з кладовищ на 

звалище; 
- захоронення 16 осіб одиноких та безрідних 

громадян; 

- перевезення 4 особи померлих до моргу; 
-  фарбування 289,96 м2 парканів, воріт, об’єктів 

місць загального користування на кладовищах; 

- поточний ремонт 68,42 м2 ритуального 

майданчика на кладовищі по вул. Гайдая; 
-  побілка 333,04 м2 бордюр, огорож, бетонних 

плит на кладовищах; 

- утримання 10 могил видатних діячів; 
- утримання та поточний ремонт 58 пам’ятників, 

пам’ятних знаків та меморіальних дощок  

10. Придбання контейнерів для збору 

твердих побутових відходів 
Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- поліпшення благоустрою, забезпечення 

комфортних умов життя мешканців громади; 
 - придбання 16 шт. контейнерів для збору ТПВ 

на суму 200,0 тис. грн. 
11. Забезпечення безперешкодного доступу 

до закладів охорони здоров’я 
Управління охорони здоров’я 
виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- облаштування місць паркування для 
маломобільних груп населення, позначених 

дорожніми знаками та горизонтальною розміткою 

з піктограмами міжнародного символу 

доступності; 
- улаштування покриття пішохідних доріжок і 

тротуарів відповідно до потреб маломобільних 

груп населення: рівних без вибоїн, без 
застосування, як верхнього шару покриття 

насипних матеріалів, що перешкоджають 

пересуванню на кріслах колісних або з милицями 
12. Розроблення проєктної документації з 

благоустрою середовища населених 

пунктів 

Виконком Лубенської міської 
ради, відділ містобудування 

та архітектури Лубенської 

міської ради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- поліпшення громадського простору та 
візуального сприйняття існуючого середовища; 
- розроблення 4 одиниць проєктної документації 

13. Капітальний ремонт фонтану в                 

м. Лубни    
Виконком Лубенської міської 

ради, відділ містобудування 

та архітектури, Управління 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

- створення комфортних умов проживання та 

відпочинку мешканців громади та її гостей; 

- покращення інвестиційної привабливості міста; 
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житлово-комунального 

господарства 
інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 
України 

- активізація туристичних потоків 

14. Завершення ремонту альтанки в 

Молодіжному парку 

 

Розпорядники бюджетних 

коштів згідно з профільними 

напрямами, відділ містобуду-
вання та архітектури, Управ-

ління житлово-комунального 

господарства 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 
України 

- створення комфортних умов проживання та 

відпочинку мешканців громади та її гостей; 

- покращення інвестиційної привабливості міста; 

- активізація туристичних потоків; 

 

15. Проведення реконструкції Молодіжного 

парку  
Управління культури і 

мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської 
ради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 

України 

- створення комфортних умов проживання та 

відпочинку мешканців громади та її гостей; 

- покращення інвестиційної привабливості міста; 
- активізація туристичних потоків; 

- здійснення реконструкції парку на площі 7,4566 

га  

16. Проведення реконструкції стадіону 

“Центральний” 
Розпорядники бюджетних 

коштів згідно з профільними 

напрямами, відділ 
містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 

України 

- покращення інфраструктури населеного пункту; 
- створення належних умов для заняття спортом 

та проведення спортивних заходів  

17. Формування оновленої мережі міських 

автобусних маршрутів загального 

користування 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 

Фінансування не 

потребує 

- створення оптимальної мережі міських 

автобусних маршрутів з врахуванням потреб 

мешканців громади та реального 
пасажиропотоку; 
- забезпечення надання якісних послуг з 

пасажирських перевезень; 
- забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері пасажирських перевезень 

18. Здійснення пасажирських перевезень 

відповідно до сформованої мережі 
міських та приміських маршрутів 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

суб’єкти господарювання 

(перевізники) на договірних 

умовах 

Власні кошти 

перевізників, у межах 
фінансових 

можливостей 

- задоволення потреб населення у пасажирських 

перевезеннях; 
- забезпечення перевезень на 11 міських та 25 

приміських автобусних маршрутах загального 

користування 

19. Визначення на конкурсних засадах 

автомобільних перевізників на міських та 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Власні кошти 

перевізників 
- задоволення потреб населення у пасажирських 

перевезеннях; 
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приміських автобусних маршрутах 

загального користування 
Лубенської міськради, 

конкурсний комітет  з 

визначення автомобільних 
перевізників на автобусних 

маршрутах загального 

користування у межах 

території Лубенської 
територіальної громад, ТОВ 

«Полтаватранс» 

- визначення автомобільних перевізників 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

- проведення 4 конкурсів з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування 

 

20. Опрацювання питання створення 
комунального автопарку та придбання 

автобусів 

Відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 

фінансове управління 

виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий, державний  
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань, кошти 

міжнародних фінан-
сових організацій та 

інші, не заборонені 

чинним законодав-
ством України, джерела 

фінансування 

- створення конкурентних умов під час надання 
послуг пасажирських перевезень; 

- надання якісних та безперебійних послуг 

пасажирських перевезень мешканцям громади; 

- посилення контролю у сфері пасажирських 
перевезень 

21. Контроль за дотриманням законодавства 

у сфері автомобільного транспорту 
Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, органи 

державного регулювання та 

контролю у межах своїх 
повноважень 

Фінансування не 

потребує 
- поліпшення послуг пасажирського 

автомобільного транспорту; 
- проведення протягом року не менше  52 

перевірок виконання умов договорів здійснення   

пасажирських перевезень 

22. Впровадження автоматизованої системи 

обліку перевезення (оплати проїзду) 

окремих пільгових категорій громадян 
автомобільним транспортом у сільських 

населених пунктах Лубенської 

територіальної громади 
 

Управління соціального 

захисту населення виконкому 

Лубенської міськради, відділ 
економічного розвитку і 

торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 
суб’єкти господарювання 

(перевізники) 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підвищення якості надання послуг з 

перевезення пасажирів; 

- забезпечення належного обліку фактично 
наданих транспортних послуг пільговим 

категоріям громадян; 

- ефективне використання коштів місцевого 
бюджету при відшкодуванні реальних втрат 

доходів від пільгових перевезень; 

- встановлення 25 валідаторів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування 

23. Запровадження системи GPS – 

моніторингу руху громадського 

транспорту в режимі онлайн 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради,  
управління соціального 

захисту населення виконкому 

Лубенської міськради,  

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

-  відображення руху громадського транспорту, 

обладнаного GPS-трекерами, в режимі реального 

часу; 
- скорочення часу очікування транспортних 

засобів; 

- підключення до системи GPS – моніторингу 59 
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відділ технічних засобів та 

програмного забезпечення 

виконкому Лубенської 
міськради, суб’єкти 

господарювання на 

договірних умовах 

пасажирських транспортних засобів (34 – на 

міських автобусних маршрутах загального 

користування, 25 – на приміських)  

24. Забезпечення безперебійної роботи 
автоматизованого обліку перевезення 

окремих пільгових категорій громадян на 

міських та приміських автобусних 
маршрутах 

Управління соціального 
захисту населення виконкому 

Лубенської міськради, 

суб’єкти господарювання 
(перевізники) на договірних 

умовах 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

 

- забезпечення належного обліку фактично 
наданих транспортних послуг пільговим 

категоріям громадян; 
- кількість транспортних засобів, обладнаних 
системою автоматизованого обліку 

(валідаторами) – 59 

25. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 
доповненнями): 
- Програма з утримання, будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного 

ремонту автомобільних доріг та тротуарів 
міста Лубен на 2021-2022 роки; 
- Програма зі збереження та забезпечення 

охорони об’єктів культурної спадщини на 
2018-2022 роки по м. Лубни; 
- Програма з утримання та поточного 

ремонту мереж вуличного освітлення та 
засобів регулювання дорожнього руху 

Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки; 
- Програма з поліпшення утримання та 
збереження зелених насаджень 

Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки; 
- Програма з утримання та ремонту доріг 

Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки; 
- Програма утримання та розвитку 

об’єктів інфраструктури сільських 

населених пунктів Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 
роки; 
- Програма «Безпечна громада на 2022-

2024 роки»; 

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради, структурні 

підрозділи виконкому 

Лубенської міськради, 
підприємства, установи та 

організації громади 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для утримання та розвитку 
об’єктів інфраструктури Лубенської 

територіальної громади 
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- Програма з благоустрою Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 

роки 

3.6. Будівельна активність та містобудівна діяльність 
1. Будівництво об’єктів житлового 

будівництва  
Виконком Лубенської 

міськради, підприємства, 

установи, організації 
Лубенської територіальної 

громади 

Місцевий, обласний 

бюджет, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань, кошти 

підприємств, установ, 

організацій у межах 
власних фінансових 

можливостей 

- забезпечення мешканців громади якісним, 

сучасним житлом; 
- введення в експлуатацію багатоквартирного  
житлового будинку по вул. Монастирській, 44 

загальною площею 4664,9 м2 

 

2. Забезпечення безбар’єрністю  закладів 

охорони здоров’я 
Управління охорони здоров’я 

виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- облаштування шляхів руху до будівель та по 

будівлях системою засобів орієнтації, 
інформаційної підтримки та безпеки, а саме: 

тактильними елементами доступності для осіб з 

вадами зору; 
- облаштування підйомником для маломобільних 

груп населення; 
- обладнання санітарно-гігієнічних приміщень 
аварійною (тривожною) сигналізацією з 

урахуванням потреб осіб з порушеннями зору та 

слуху 
3. Забезпечення безбар’єрністю  закладів 

культури і мистецтв 
Управління культури і 
мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- проведення робіт із забезпечення доступності 6 
філій Центру культури і дозвілля для потреб 

людей з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення (Литвяківський, Шершнівський,  

Новаківський, Оріхівський, Хорошківський та 
Вовчицький сільські будинки культури); 
- облаштування пандуса на вході до кінотеатру 

«Київська Русь» по вул. Володимирському, 16 в 
м.Лубни 

4. Капітальний ремонт фасадів та даху 

головного корпусу лікарні з 

термомодернізацією за адресою вул. 
Пятикопа,26 

Виконком Лубенської міської 

ради, КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування», 
відділ містобудування та 

архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської 
ради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- проведення робіт з утеплення фасадів; 
- проведення ремонту даху; 
-  покращення рівня енергоефективності будівлі 
та естетичного сприйняття; 
- економія бюджетних коштів на енергоносії; 
- скорочення викидів СО2 

5. Завершення розробки та  затвердження 

Генеральних планів с. Терни, с. Мгар, 

Виконком Лубенської міської 

ради, відділ містобудування 

Місцевий бюджет, у  

межах виділених 

- розробка містобудівної документації для 4 

сільських населених пунктів громади; 
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с.Луки, с. Назарівка та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради 

бюджетних асигнувань, 

інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

України 

- встановлення меж земель населених пунктів; 
- визначення земельних ділянок для 

розташування та будівництва об’єктів 
містобудування та іншого використання, вибору, 

вилучення (викупу), надання у власність або 

користування (оренду) земельних ділянок; 
- встановлення на відповідній території єдиних 
умов та обмеження використання земель, 

визначених для містобудівних потреб; 
- розробка відповідних розділів «Інженерно-
технічні заходи цивільного захисту» та «Охорона 

навколишнього природного середовища. Звіт про 

стратегічну екологічну оцінку» 
6. Розроблення топо-геодезичної основи в 

масштабі 1:2000, М 1:10 000 

 

Відділ містобудування та 
архітектури виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

України 

- надання можливості розробки містобудівної 
документації населених пунктів; 
- визначення існуючого стану територіальної 

громади 
 

7. Розроблення Концепції інтегрованого 
розвитку Лубенської територіальної 

громади 

Відділ містобудування та 
архітектури виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

України 

- визначення довгострокових, 
міждисциплінарних, просторових та соціально-

економічних пріоритетів розвитку території; 
- отримання вихідних даних для розроблення 
містобудівної документації на принципах сталого 

розвитку; 
- підвищення якості життя, доступності та 

рівності можливостей, сприяння розвитку 
соціальних суспільних відносин та ділової 

активності 
8. Розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території 

Лубенської територіальної громади 

Відділ містобудування та 
архітектури виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

України 

- забезпечення сталого розвитку територіальної 
громади; 
- дотримання принципу збалансованості 

державних, громадських та приватних інтересів з 

урахуванням концепції інтегрованого розвитку 
території територіальної громади; 
- визначення земельних ділянок для 

розташування та будівництва об’єктів 
містобудування та іншого використання, вибору, 

вилучення (викупу), надання у власність або 

користування (оренду) земельних ділянок; 



64 

 

- встановлення на відповідній території єдиних 

умов та обмеження використання земель, 

визначених для містобудівних потреб 
9. Реалізація завдань та заходів Програми 

розробки Комплексного плану 

просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральних 
планів населених пунктів, детальних 

планів території Лубенської 

територіальної громади на 2021 – 2023 
роки (за змінами та доповненнями) 

Відділ містобудування та 
архітектури виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

інші кошти, не 
заборонені чинним 

законодавством 

України 

- створення можливостей для розроблення 
містобудівної документації у відповідності з 

вимогами чинного законодавства 

3.7. Покращення якості надання адміністративних послуг 
1. Підключення до Реєстру територіальної 

громади  віддалених робочих місць 
ЦНАП  

Центр надання адміністратив-

них послуг 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- створення, збереження електронних даних щодо  

реєстрації місця проживання/перебування 
мешканців Лубенської територіальної громади 

2. Проведення навчань для адміністраторів 

ВРМ ЦНАП з питань роботи у Реєстрі 
територіальної громада  

Центр надання адміністратив-

них послу 

 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

 - підвищення рівня професійної підготовки для 

15 практикуючих адміністраторів 

3. Завершення проведення заходів  щодо  

встановлення на віддалених робочих 

місцях ЦНАП  ПК «IIС «Соціальна 
громада»)  

Центр надання адміністратив-

них послу 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення можливості швидкісного і якісного 

отримання послуг за місцем проживання суб’єкта 

звернення 

4. Завершення встановлення внутрішнього 

електронного документообігу ПК 

«Вулик» на віддалених робочих місцях 
ЦНАП  

Центр надання адміністратив-

них послуг 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- можливість паралельного виконання операцій; 
 - скорочення час проходження документів і 

підвищення оперативності їх виконання 

5. Організація підключення до Єдиного 

Державного Демографічного Реєстру 

(ЄДДР)  робочої станції для реєстрації 
місця проживання/ перебування фізичних 

осіб  

Центр надання адміністратив-

них послу 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збереження та підтримання електронних даних 

про реєстрацію місця проживання/перебування 

фізичних осіб Лубенської територіальної громади 
у актуальному стані 

6. Проведення заходів що організації 
електронної реєстрації та декларування 

місця проживання фізичних осіб на 

порталі Дія 

Центр надання адміністратив-
них послу 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- оптимізація роботи; 
- підвищення якості обслуговування клієнтів 

7. Встановлення терміналів з метою  оплати 
послуги за місцем її надання   

 

Центр надання адміністратив-
них послу 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- облаштування у центральному офісі ЦНАП  2-х  
терміналів для здійснення оплати 

адміністративного збору за місцем надання 

адміністративної послуги; 
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-  забезпечення  економії часу всіх учасників 

процесу; 
- оптимізація процедури надання послуг 

8. Здійснення сервісного обслуговування 
платників податків 

Лубенська ДПІ ГУ ДПС у 
Полтавській області 

Державний, місцевий 
бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань та інші 
джерела, не заборонені 

чинним 

законодавством 
України 

- забезпечення якісного та своєчасного сервісного 
обслуговування платників податків у частині 

надання адміністративних послуг; 
- забезпечення контролю за своєчасністю, 
достовірністю, повнотою нарахування та сплати 

податків; 
- забезпечення доходів місцевих бюджетів  
 

3.8. Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва, регуляторна політика 
1. Розширення доступу малого і середнього 

бізнесу до фінансових ресурсів  

 

 

Відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 

банківські та небанківські 
фінансово-кредитні установи 

міста, Лубенська 

міськрайонна філія 

Полтавського ОЦЗ 

Державний, місцевий 
бюджет у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань, кошти 
фінансово-кредитних 

установ, інші джерела 

фінансування, не 

заборонені чинним 
законодавством 

України 

- поширення інформації про актуальні грантові 
конкурси, проєкти, програми для бізнесу та 

роз’яснення умов участі у них; 

- надання  інформаційної  підтримки суб'єктам 
господарювання  щодо  можливості отримання 

фінансових ресурсів та грантів; 
- стимулювання розвитку підприємницької 

діяльності, спрощення доступу суб’єктів 
підприємницької діяльності до фінансово-

кредитних ресурсів; 
- компенсування витрат роботодавця у разі 
працевлаштування безробітного на створене ним 

нове робоче місця; 

- надання підтримки безробітним для організації 

власної справи у вигляді одноразової 
матеріальної допомоги, навчання та консультацій; 
- збільшення кількості суб’єктів господарювання 

– учасників Державної програми «Доступні 
кредити 5-7-9 %» (отримання кредитів на 

оборотний капітал, рефінансування кредитів) 
2.  Підвищення підприємницької культури 

та іміджу підприємництва   через систему 
організаційно-освітніх заходів, 

спрямованих на підвищення  знань, 

професійних навичок, фахового рівня у 
питаннях ведення бізнесу 

Лубенський  фінансово-

економічний фаховий коледж 
ПДПАА, Лубенська 

міськрайонна філія 

Полтавського ОЦЗ, відділ 
економічного розвитку і 

торгівлі виконкому 

Лубенської міськради 

Фінансування не 

потребує 
- створення сприятливих  умов для  розвитку  
підприємництва серед  молоді, реалізації її 
підприємницького потенціалу; 
- впровадження освітніх програм з 

підприємництва у загальноосвітніх навчальних 
закладах, закладах вищої освіти; 
- популяризація безкоштовної онлайн школи 

«Дія. Бізнес» 



66 

 

3. Активізація роботи дорадчих органів з 

питань підтримки підприємництва при 

виконавчому комітеті Лубенської міської 
ради 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 
розробники проєктів 

регуляторних актів, дорадчі 

органи з питань підтримки 

підприємництва 

Фінансування не 

потребує 
- забезпечення діяльності Ради підприємців 

Лубенської територіальної громади та 

Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва, підготовка та проведення їх 

засідань; 
- забезпечення систематичного обговорення 

проблемних питань малого та середнього 
підприємництва на засіданнях рад, підготовку 

пропозицій щодо оптимізації процесу ведення 

підприємницької діяльності у громаді; 
- залучення суб’єктів підприємництва, 

представників громадськості до проведення 

публічних обговорень проєктів регуляторних 

актів, їх розгляд на засіданнях консультативно-
дорадчих органів; 
- покращення взаємодії між бізнес-спільнотою та 

органом місцевого самоврядування 
4. Створення умов для спрощення 

організації та ведення бізнесу у громаді  
Управління з питань 

комунального майна та 

земельних відносин 

виконкому Лубенської 
міськради, Центр надання 

адміністративних послуг 

Лубенської міської ради, 
відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю виконкому 
Лубенської міськради 

Фінансування не 

потребує 
- формування, систематична актуалізація та 

оприлюднення реєстрів майна  комунальної 

власності, що пропонується для передачі в 

оренду; 
-  формування, систематична актуалізація та 

оприлюднення реєстрів земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які 
можуть бути передані у користування; 
- застосування понижуючого коефіцієнту під час 

розрахунку орендних ставок для малих 
підприємств, що здійснюють виробничу 

діяльність безпосередньо на орендованих 

виробничих площах; 
- удосконалення механізму вирішення питань, 
пов’язаних з використанням земельних ділянок; 
- забезпечення найбільш доцільного та 

ефективного використання земельних ділянок та 
виробничих площ, залучення додаткових коштів 

до міського бюджету; 
- забезпечення роботи спрощених механізмів 

започаткування бізнесу та процедури отримання 
дозволів і погоджень шляхом звернення до 

Центру надання адміністративних послуг 

Лубенської міської ради; 
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- стимулювання розвитку бізнесу; 
- покращення показників розвитку малого та 

середнього підприємництва (збільшення на 0,7 % 
кількості малих та середніх підприємств, 

збільшення на 0,5 % кількості зайнятих 

працівників на малих та середніх підприємствах, 

збільшення на 9,7 % обсягів реалізації 
промислової продукції малими та середніми 

підприємствами) 
5. Інформаційно-маркетингова підтримка 

малого та середнього підприємнитцва 
Відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, відділ 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
виконкому Лубенської 

міськради  

Фінансування не 
потребує 

- проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів, спрямованих на популяризацію 

підприємництва, підвищення поінформованості 

суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

започаткування та ведення бізнесу; 
- систематичне висвітлення інформації про 

можливості ведення бізнесу на офіційному сайті 

Лубенської міської ради; 
- організація та проведення заходів до Дня 

підприємця 
6. Забезпечення прозорості процедур 

планування діяльності з підготовки 
проєктів регуляторних актів та прийняття 

регуляторних актів 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 
міськради, підприємства, 

установи організації громади 

Фінансування не 

потребує 
- підготовка плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів по Лубенській 
територіальній громаді та його затвердження, не 

пізніше 15 грудня поточного року;  
- винесення проєктів рішень міської ради – 
проєктів регуляторних актів на розгляд комісії з 

питань економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 
розвитку сільських територій  для надання 

експертних висновків та подальшого узгодження 

їх з Державною регуляторною службою України; 
- винесення проєктів рішень виконавчого 

комітету міської ради - проєктів регуляторних 

актів на розгляд Координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва; 
- прийняття нових регуляторних актів  

7. Здійснення заходів із відстеження 

результативності діючих регуляторних 
актів у відповідності до Закону України 

«Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 
Лубенської міськради, 

розробники регуляторних 

актів 

Фінансування не 

потребує 
 

- здійснення послідовного базового, повторного 

та періодичного відстеження результативності 
регуляторних актів відповідно до ст. 10 Закону 

України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»; 
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діяльності» - відстеження  результативності 8 регуляторних  

актів протягом року (4 рішення Лубенської 

міської ради та 4 рішення виконавчого комітету 
Лубенської міської ради) 

8. Надання розробникам регуляторних актів 
консультативної допомоги з питань 

реалізації державної регуляторної 
політики 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 
розробники регуляторних 

актів 

Фінансування не 

потребує 

 

- покращення якості підготовлених регуляторних 

актів; 
- здійснення регуляторної діяльності у 
відповідності з вимогами Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та інших нормативно-
правових актів у сфері регуляторної діяльності 

8. Забезпечення інформування про  

здійснення на території Лубенської 

територіальної громади Полтавської 
області  регуляторної  діяльності 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, відділ 
інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

виконкому Лубенської 

міськради, розробники 
регуляторних актів 

Фінансування не 

потребує 

 

- систематичне інформаційне наповнення розділу 

«Регуляторна політика» на сайті Лубенської 

міської ради відповідно до вимог чинного 
законодавства, оперативна актуалізація поданої 

інформації; 
- відображення інформації про регуляторну 

діяльність у щорічному звіті Лубенського 
міського голови 

3.9. Охорона здоров’я 
1.  Вдосконалення роботи закладів охорони 

здоров’я Лубенської територіальної 

громади 

Управління охорони здоров’я 
виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, КП 

«КНП ЛМЦПМСД» 
КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради 
КП «ЛЛІЛ» ЛМР, КП 

«ЛМКСП» ЛМР 

Кошти місцевого, 
державного бюджетів  

у межах виділених 

бюджетних асигнувань 
та інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 

України 

- збереження кількості закладів охорони здоров’я 
на рівні попереднього року; 

- організація навчання та підвищення кваліфікації 

для 63 осіб підприємств; 
- створення нових робочих місць 

2. Здійснення заходів щодо профілактики, 

діагностики  та ліквідації пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, 
спричиненої 68вірусом  SARS-CoV-2 

КП «КНП ЛМЦПМСД» 
КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради 
КП «ЛЛІЛ» ЛМР 

 

Власні кошти 

підприємств  у межах 

фінансових 
можливостей, кошти  

державного, обласного 

та місцевого  бюджету 

у межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- зниження рівня захворюваності на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, зменшення 

питомої ваги пацієнтів з важким та середньої 
тяжкості перебігом хвороби внаслідок 

проведення вакцинації не менше 80% чисельності 

пацієнтів груп ризику; 

- збільшення обсягів тестувань на антиген SARS-
CoV-2 (відбір, зберігання та транспортування 

зразків матеріалів у 100% випадків); 

- 100 % забезпечення засобами захисту 
персоналу; 

- закупівля в повному обсязі лікарських засобів 

згідно з протоколами лікування 
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3. Відкриття  відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного 
лікування» Лубенської міської ради 

Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Кошти місцевого, 

державного бюджетів  

у межах виділених 
бюджетних асигнувань 

та інші кошти, не 

заборонені чинним 

законодавством 
України 

- покращення показників ефективності 

лікування та зниження загальної летальності 

населення громади 

4. Проведення капітальних ремонтів 

закладів охорони здоров’я 
КП «КНП ЛМЦПМСД», 
КП «Центр ПМСД» 
Лубенської міської ради, 
КП «ЛЛІЛ» ЛМР,  
КП «ЛМКСП» ЛМР 

 

Кошти місцевого, 

державного бюджетів  
у межах виділених 

бюджетних асигнувань 

та інші кошти, не 

заборонені чинним 
законодавством 

України 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоровʼя 

5. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами і 
доповненнями): 
- Програми фінансової підтримки та 

розвитку Комунального підприємства 
«Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 
на 2022-2024 роки; 

- Програми забезпечення окремих груп 

населення Лубенської територіальної 

громади за певними категоріями 
захворювань лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення та 

технічними засобами медичного 
призначення на 2022-2024 роки; 

- Програма «Підвищення рівня надання 

медичної допомоги, збереження здоров’я 
населення, розвитку та підтримки 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лубенської міської 
ради на 2022-2024 роки»; 

- Програма «Надання додаткових 

медичних послуг (понад державні 

КП «КНП ЛМЦПМСД», 
КП «Центр ПМСД» 
Лубенської міської ради, 
КП «ЛМКСП» ЛМР, КП 

«ЛЛІЛ» ЛМР 

Кошти місцевого 

бюджету у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення надання якісної медичної 

допомоги населенню; 
- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для розвитку комунальних 

підприємств у сфері охорони здоров’я; 
- забезпечення своєчасного проведення 

туберкулінодіагностики – 5873 дітей; 

- забезпечення пільгових категорій громадян 
лікарськими засобами за пільговими рецептами; 

- забезпечення пільгових категорій громадян 

технічними засобами 15 осіб; 

- придбання  спеціального харчування для 1 
особи, хворої на фенілкетонурію; 
- забезпечення видатків для проведення 

пільгового зубопротезування пільговій категорії 
населення (планується зубопротезування 255 

осіб); 

-  забезпечення виробами медичного призначення 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 
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гарантії медичного обслуговування) 

населенню Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»; 
- Програма фінансової  підтримки 

Комунального підприємства «Лубенська 

міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської ради на 
2022-2024 роки; 

- Програма фінансової підтримки КП 

«ЛЛІЛ» ЛМР на 2022-2024 роки 
- Цільова соціальна програма 

забезпечення виробами медичного 

призначення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю на 2022-2024 роки 

3.10. Освіта 
1. 

 

Забезпечення розширення мережі 

дошкільних закладів міста  
Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради 
Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення охоплення дітей дошкільною 

освітою; 
- будівництва нового закладу дошкільної освіти 

комбінованого типу зі спеціальними групами на 

159 місць 
2.  Охоплення освітніми послугами дітей з 

особливими освітніми потребами, 

надання комплексної кваліфікованої 

допомоги 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради 

заклади освіти, Лубенський 

інклюзивно-ресурсний центр 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- адаптація дітей з особливими освітніми 

потребами в соціумі 

 

3. Розширення можливостей  забезпечення 

високої якості освітнього процесу через 

упровадження новітніх інформаційних 

технологій 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 

заклади освіти 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підвищення інформаційної грамотності 

учасників освітнього процесу 

4.  Забезпечення підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників шляхом 

проходження курсової перепідготовки 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 

заклади освіти, центр 
професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- зростання кількості педагогічних працівників, 

що підвищують свій фаховий рівень (курси 

підвищення кваліфікації) на 20% 

5. Забезпечення участі педагогічних 

працівників у тренінгах, науково-
практичних семінарах, майстер-класах, 

науково-практичних конференціях, 

вебінарах тощо 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 
заклади освіти, центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- зростання фахового та професійного рівня 

педагогічних кадрів на 90% 

6.  Забезпечення активної участі обдарованої 

учнівської молоді у різноманітних 

творчих та інтелектуальних конкурсах 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 

заклади освіти, центр 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 

межах виділених 

- зростання рівня успішності учнів 
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професійного розвитку 

педагогічних працівників 
бюджетних асигнувань 

7. Продовження реалізації освітньої 

реформи «Нова українська школа» 
Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 
заклади освіти, центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 
заклади загальної середньої 

освіти 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підвищення якості освіти із забезпеченням 

повного охоплення навчанням усіх дітей 
молодшого шкільного віку; 
- збільшення кількості учнів (на 0,9 % у м. Лубни 

та на 2,6 %  у сільських територіях громади) 

8. Зміцнення навчальної матеріально-

технічної бази закладів освіти 
територіальної громади 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 
заклади освіти 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення високої якості освітнього процесу; 
- збереження мережі закладів середньої освіти (9 
по м. Лубни та 12 у сільських територіях 

громади) 
9. Створення умов для здобуття фахової 

освіти на території громади 
Лубенський лісотехнічний 
фаховий коледж 

Державний бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- розширення ліцензійного обсягу на підготовку 
та підвищення кваліфікації за ОКР 

«Кваліфікований робітник»; 
- реконструкція котельні коледжу та її 

переоснащення, ремонт покрівлі у навчально-
виробничій майстерні коледжу, продовження 

ремонтних робіт тепломереж коледжу; 
- наповнення та облаштування «Тарасової 
світлиці»; 
- придбання 1 інтерактивної дошки, 

мультимедійного комплексу (проєктор, ноутбук, 

екран); 
 - виготовлення меблів для навчальних кабінетів, 

лабораторій та кімнат в гуртожитках 
Лубенський медичний 
фаховий коледж 

Державний бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підготовка висококваліфікованих фахівців 
згідно з регіональним замовленням і договірними 

зобов’язаннями для системи охорони здоров’я 

України; 
- всебічне забезпечення науково-теоретичної, 

гуманітарної, загальнокультурної та фахової 

підготовки студентів; 
- пошуки оптимальних форм і методів навчально-

виховної роботи зі студентською молоддю, 

проведення науково-дослідної роботи як однієї з 
форм підготовки висококваліфікованих фахівців 

- оснащення і укомплектування матеріально-

технічної бази сучасними засобами, стендами, 
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муляжами, відеофільмами, комп’ютерними 

програмами 
Лубенський фінансово-

економічний фаховий 
коледж Полтавського 

державного аграрного 

університет 

Державний бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- підготовка згідно з державним замовленням і 

договірними зобов’язаннями фахівців для 
забезпечення потреб народного господарства 

України; 

- ліцензуванні нових спеціальностей та 
робітничих професій; 

- здійсненні освітньої, творчої, мистецької, 

культурно-виховної, спортивної та оздоровчої 
діяльності; 

- покращення матеріально-технічної бази 

коледжу та створення належної інфраструктури; 

- закінчення ремонту покрівлі даху навчального 
корпусу, заміни вікон, дверей, впровадження 

ефективних енергозберігаючих технологій; 

- поповнення комп’ютерного парку; 
- створення сприятливих умов для розвитку 

інклюзивної освіти в навчальному закладі. 

10. Створення умов для здобуття 

професійної освіти на території громади 
Лубенський професійний 

ліцей 
Державний бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- поповнення матеріально-технічного 

забезпечення професії «Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів» підйомниками 

для технічного обслуговування автотранспорту; 

– обладнання майстерні з професії «Маляр»; 
– встановлення системи протипожежного захисту 

в навчальному корпусі, майстерні № 1 та № 2, 

спортивній залі;  

– виготовлення проєкту на капітальний ремонт 
покрівлі виробничих майстерень по провулку 

Верстатобудівників, 22 (виробнича майстерня 

№2) та проєктної документації на добудову 
гуртожитку, реконструкцію їдальні відповідно до 

вимог ХАСП, реконструкцію спортивної зали 

11. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами і 
доповненнями):  
- Програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Лубенської 
територіальної громади на 2021-2025 

роки; 
- Комплексна програма розвитку 

Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 
заклади освіти 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для забезпечення високої якості 
освітнього процесу 
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загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 
роки; 
- Програма виплати одноразової 

допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 
після досягнення 18-річного віку на 2022 

– 2024 роки; 
- Програма «Шкільне харчування» на 
2022 – 2024 роки 

3.11. Культура і туризм 
1. Поліпшення якісного складу 

бібліотечного фонду: 

шляхом комплектування його новинками 

українського книговидавництва. 

Управління культури і 
мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 

бібліотеки 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення якості обслуговування 
Користувачів; 

- популяризація кращих зразків літератури; 

- придбання книжкової продукції в кількості 4485 

шт. 

2. Забезпечення бібліотечного фонду 

періодичними виданнями 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради,  
бібліотеки 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення якості обслуговування  

Користувачів; 

- підписка періодичних видань на 12 місяців 

3 Придбання програми для каталогізації 

процесів бібліотечної роботи 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради,  
бібліотеки 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення якості обслуговування бібліотек, 

роботи з бібліотечними фондами; 

- програмне забезпечення закладів 

4. Оснащення  комп’ютерної техніки 

відеокамерою та мікрофоном, 

діапроектор 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 
бібліотека для дітей 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення кількості користувачів 

  соціокультурної та інформаційної діяльності  

бібліотеки; 
- придбання комп’ютерів в комплекті 7 шт.,   

діапроєктора – 1 шт. та 3 мікрофонів 

5. Проведення внутрішнього капітального 
ремонту Лубенської мистецької школи 

(приміщення художньої школи) 

Управління культури і 
мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 

художня школа 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення належних умов для роботи художньої 
школи 

6. Придбання звукопідсилюючої апаратури 
та музичних інструментів 

Управління культури і 
мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 

музична школа 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення якості навчального процесу; 
- популяризація музичного мистецтва; 

- придбання 1 комплекту  звукопідсилюючої 

апаратури та 1 шт. музичного інструмента 

7. Придбання меблів для навчального класу Управління культури і 
мистецтв виконкому 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

- покращення якості навчального процесу; 
- придбання 10 шт. столів та 20 шт. стільців 
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Лубенської міськради, 

музична школа 

бюджетних асигнувань 

8. Придбання звукопідсилюючої та 

музичної апаратури, проекційного 
обладнання для клубних закладів 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, Центр 

культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- покращення якості організації масових заходів; 

- придбання 2 комплектів звукопідсилюючої 
апаратури; 

- придбання 3 комплектів музичної апаратури та 1 

шт. проєкційного обладнання 

9. Проведення фестивалів,  

мистецьких свят 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, Центр 

культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- покращення якості організації загальноміських 

культурно-масових заходів (23 заходи, у тому 

числі 8 – міських, 13 – у сільських територіях); 

- проведення етно-фестивалю «Замкова гора» 

10. Придбання сценічного взуття для творчих 

колективів Центру культури і дозвілля 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, Центр 
культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення умов для діяльності творчих 

колективів; 

- придбання  взуття для 20 аматорських 
колективів громади 

11. Проведення капітального ремонту  

частини приміщення сільського будинку 

культури 74рав. Молодіжна, 78, с. 
Засулля 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, Центр 
культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення належних умов для роботи творчих 

колективів 

12. Проведення капітального ремонту  

сільського клубу по вулиці Гагаріна №4 в 

селі Терни 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, Центр 
культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення належних умов для роботи творчих 

колективів 

13. Проведення капітального ремонту  

сільського будинку культури по вулиці 
Молодіжна №1 в селі Войниха 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, Центр 

культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- створення належних умов для роботи творчих 

колективів 

14. Проведення реконструкції системи 

опалення сільського будинку культури по 
вулиці Миру №7 в селі Литвяки 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, Центр 

культури і дозвілля 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- створення належних умов для  роботи творчих 

колективів 

15. Придбання сучасного відеопроєкційного 

обладнання та екрану для показу фільмів 
в Лубенській комунальній дирекції 

кінотеатру 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, 

комунальна дирекція 

кінотеатру 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- пропаганда кращих творів кіномистецтва; 

- поліпшення якості обслуговування кіноглядачів 
із показом фільмів на широкому екрані 

16. Капітальний ремонт доріжок парків 

(мощення тротуарної плитки) 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 

Комунальний міський парк 
культури та відпочинку 

Місцевий, обласний 

бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- поліпшення якості відпочинку для дітей та 

дорослих 
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17. Поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття в парках 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради, 
комунальний міський парк 

культури та відпочинку 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- поліпшення умов для відпочинку мешканців 

громади 

18. Виготовлення облікової документації на 

об’єкти культурної спадщини. 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, відділ 

містобудування та 

архітектури  виконкому 
Лубенської міськради за 

підтримки Департаменту 

культури і туризму ПОДА 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань, 

інші джерела 

фінансування, не 
заборонені чинним 

законодавством 

України 

- забезпечення охорони та обліку об’єктів 

культурної спадщини; 
- популяризація культурної спадщини з 

метою забезпечення туристичної  привабливості 

регіону; 
- виготовлення облікової документації на 2 

об’єкти культурної спадщини  

 

19. Придбання і розміщення історико-
інформаційних табличок з  QR-кодами на 

об’єкти культурної спадщини. 

Управління культури і 
мистецтв виконкому 

Лубенської міськради,   

відділ містобудування та 

архітектури виконкому 
Лубенської міськради, 

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради 

Місцевий бюджет, 
обласний бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- популяризація 132 об’єктів культурної 
спадщини з метою забезпечення  туристичної 

привабливості регіону 

 

20. Підготовка і видання туристичного 

путівника по Лубнах 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 
Лубенської міськради, 

Лубенський краєзнавчий 

музей ім. Г. Стеллецького 

 - забезпечення туристичної привабливості міста 

Лубни; 
- видання 100 примірників путівника 

21.  Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 

доповненнями): 
- Програма утримання та розвитку 
Комунального міського парку культури 

та відпочинку на 2022-2024 роки; 
- Програма розвитку туризму в 
Лубенській територіальній громаді  на 

2021-2025 роки; 
- Програма утримання та розвитку 
Центру культури і дозвілля Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2022-2024 роки 

Управління культури і 

мистецтв виконкому 

Лубенської міськради,  

структурні підрозділи 
виконкому Лубенської 

міськради, підприємства, 

установи та організації 
громади 

Місцевий бюджет, 

обласний бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для розвитку культури і туризму 
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3.12. Соціальний захист та грошові доходи населення 
1. Створення на базі діючих соціальних 

установ відділень денного догляду за 
особами з інвалідністю (насамперед 

дітьми), що дасть змогу працездатним 

членам сім’ї реалізуватися на ринку 
праці, отже, розширити можливості сім’ї 

для самозабезпечення 

Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради, 

Лубенський міський центр  

реабілітації дітей 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення обслуговування 200 дітей (з них 50 

– діти «групи ризику»),  з  них з Лубенської 
територіальної громади – 150 дітей; 
- забезпечити надання послуг соціальної 

реабілітації –1801, психологічної реабілітації – 
11439, педагогічної реабілітації 1801, 

логопедичної корекції –  1483; 
- забезпечити надання медичного супроводу 

педіатра – 200 особам, невролога –  200 особам, 
масажистів – 184 особам, лікувальної фізкультури 

– 184 особам, фізпроцедур – 6428 одиниць. 
2. Інтеграція дітей з інвалідністю до 

закладів освіти шляхом залучення 

профільних спеціалістів і спеціально 

підготовлених педагогічних працівників, 

новітніх інформаційних технологій і 
практики, зокрема в реабілітаційних 

Управління соціального 
захисту населення виконкому 

Лубенської міськради, 

управління освіти виконкому 

Лубенської міськради, 
Інклюзивно-ресурсний центр 

Лубенської міської ради 

Місцевий бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення у 9-ти закладах дошкільної та 10-ти 
закладах загальної середньої освіти 11 груп і 21 

клас інклюзивної освіти; 
- охоплення інклюзивною освітою 19 вихованців і 

27 учнів з особливими освітніми потребами 

3.  Внесення до переліку обов’язкових 
стандартів вимог щодо обладнання 

закладів освіти спеціальними засобами 

доступу для дітей з інвалідністю, в тому 

числі пандусами, ліфтами, підйомниками 
для доступу до всіх поверхів закладу 

освіти 

Управління освіти виконкому 
Лубенської міськради, відділ 

містобудування і архітектури 

виконкому Лубенської 

міськради 

Місцевий бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- врахування забезпечення доступності закладів 
освіти для осіб з інвалідністю відповідно до 

державних будівельних норм 

4. Забезпечення мінімального комплексу 

соціальних послуг у територіальній 
громаді (виявлення потреб  у соціальних 

послугах, оцінювання потреб у 

соціальних послугах, надання соціальних 
послуг консультування, посередництва, 

представництва інтересів, притулку, 

догляду) 

Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради, 

Територіальний центр 

(надання соціальних послуг) 
Лубенської міської ради 

Місцевий, державний 

бюджети у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- надання 2000 соціальних послуг     пенсіонерам 

та особам з інвалідністю; 
- надання послуг в обслуговуванні у відділенні 

соціальної допомоги вдома 810 одиноким 

пенсіонерам та особам з інвалідністю, які 
втратили здатність до самообслуговування та 

потребують сторонньої допомоги соціальних 

робітників; 
- забезпечення діяльності «Соціального офісу» 

5. Організація дозвілля, оздоровлення та 

відпочинку дітей  
Управління освіти виконкому 

Лубенської міськради 
Місцевий, державний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- забезпечення послугами оздоровлення та 

відпочинку не менше, ніж 55 відсотків загальної 

чисельності дітей шкільного віку 

6. Перевезення окремих пільгових категорій 

громадян в м. Лубнах 
Управління соціального 

захисту населення виконкому 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 

- забезпечення перевезення пільгових категорій 

громадян в м. Лубни в кількості  560 тисяч 
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Лубенської міськради бюджетних асигнувань поїздок 
7. Перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Лубенської територіальної 

громади 

Управління соціального 

захисту населення виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення перевезення громадян пільгових  

категорій  Лубенської громади у кількості 35 тис. 

поїздок (3 тисячі пасажирів) 
8. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням пільгових категорій громадян 
Управління соціального 

захисту населення виконкому 

Лубенської міськради,  

Місцевий, державний 

бюджети у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням  

пільгових категорій 20 ветеранів війни та осіб, на 

яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту 
9. Відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій 
громадян залізничним транспортом 

приміського сполучення 

Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій 
громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення 
10. Проведення громадських робіт в 

Лубенській територіальній громаді 
Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий, державний  

бюджети у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення участі у громадських роботах 100 

чоловік; 
- забезпечення зайнятості соціально незахищених 

верств населення 
11. Проведення колективно-договірної 

роботи    
Управління соціального 
захисту населення виконкому 

Лубенської міськради 

Фінансування не 
потребує 

- реєстрація 50 колективних договорів 

12. Проведення моніторингу своєчасності 

виплати заробітної плати 
Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради 

Фінансування не 

потребує 
- охоплення моніторингом не менше 40 % 

підприємств громади 

13. Зростання грошових доходів населення Суб’єкти господарювання 

лубенської територіальної 

громади 

Власні кошти суб’єктів 

господарювання 
- зростання розміру середньомісячної заробітної 

плати у м. Лубни на 13,0 % до 13,0 тис. грн.; 
- зростання реальних грошових доходів населення 
(з врахуванням індексу споживчих цін) на 6,4 % 

14. Забезпечення твердим паливом у вигляді 

дров мешканців громади, які опинились в 
складній життєвій ситуації і проживають 

в будинках з пічним опаленням  

Управління соціального 

захисту населення виконкому 
Лубенської міськради, КПФ 

«Конвалія» 

Місцевий бюджет у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення безкоштовно дровами громадян у 

кількості 3 складометри на 1 особу. 

15. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 
доповненнями): 
- Комплексна програма розвитку 

соціального захисту населення на 2022-
2024 роки; 
- Програма відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій 

громадян у Лубенській територіальній 
громаді на 2022 рік; 

Лубенський міський центр 

соціальних служб, управління 
соціального захисту 

населення виконкому 

Лубенської міськради 
 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для посилення соціального 
захисту населення та розширення спектру 

соціальних  послуг 
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- Програма відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій 

громадян залізничним транспортом 
приміського сполучення на 2022-2024 

роки; 
- Програма відшкодування громадянам 

вартості проїзду міжміським транспортом 
на 2022-2024 роки; 
- Програма забезпечення житлом 

учасників бойових дій (АТО, ООС) та 
членів їх сімей на 2021-2025 роки; 
- Програма забезпечення санаторно-

курортним лікуванням ветеранів війни та 

осіб на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 
Комплексна програма підтримки 
учасників АТО  та ООС та членів їх сімей 

– мешканців Лубенської територіальної 

громади у новій редакції 
3.13. Підтримка дітей, сім’ї та молоді 

1.  Здійснення підтримки проведення 

інформаційно–просвітницьких та 

культурологічних заходів, спрямованих 
на популяризацію сімейних цінностей та 

родинних традицій,  виховання почуття 

батьківської відповідальності 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 

виконкому Лубенської 

міськради  

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- створення належних соціально-економічних 

умов для повноцінного і самодостатнього 

функціонування сім’ї, виховання дітей; 
- формування ґендерної культури сімейних 

стосунків; 
- підвищення відповідальності батьків за 

виховання дітей; 
- реалізація державної молодіжної політики; 
- проведення 28 заходів із залученням 584 

учасників 
2.  Здійснення підтримки проведення 

заходів, спрямованих на патріотичне та 

військово-патріотичне виховання молоді, 

відзначення видатних дат 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 

виконкому Лубенської 

міськради, ГО «Євроклуб 

Лубни», ГО «Твій Світ», 
Волонтерський загін 

«Милосердя» 

 

 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення кількості молоді, залученої до 

здійснення заходів, спрямованих на патріотичне 

виховання; 
- формування у підростаючого покоління 
патріотичної свідомості та національної гідності; 
- створення системи взаємодії з громадськими 

організаціями  патріотичного спрямування 

3. Здійснення підтримки проведення 
міжнародних, всеукраїнських та 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 
виконкому Лубенської 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

- збільшення кількості молоді, залученої до 
здійснення заходів щодо формування здорового 
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регіональних заходів, спрямованих на 

формування здорового способу життя та 

профілактику негативних явищ в 
молодіжному середовищі 

міськради  бюджетних асигнувань способу життя; 
- проведення Всеукраїнського фестивалю дитячих 

та юнацьких команд КВН «Первосміх» із 
залученням 10 кращих дитячих команд у 

кількості 130 учасників 
4. Забезпечення оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки 

та дітей, які потребують особливих умов 

для оздоровлення 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 

виконкому Лубенської 
міськради 

 

Місцевий, державний, 

обласний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення оздоровчими  та відпочинковими 

послугами 250 дітей пільгових категорій дітей 

5. Сприяння оздоровленню дітей 
Лубенської територіальної громади через 

механізм часткової оплати вартості 

путівки до дитячого закладу 
оздоровлення та відпочинку області для 

оздоровлення дітей, які виховуються в 

сім’ях з дітьми 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 
виконкому Лубенської 

міськради 

 

Місцевий, обласний 
бюджети у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- збільшення до 300 осіб показників забезпечення 
оздоровчими  та відпочинковими послугами 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, учасників ООС та бойових дій, 
дітей з багатодітних родин 

6. Проведення оцінки потреб, надання 
соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу сімей/осіб, які 

перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 

допомоги в Лубенській територіальній 

громаді 

Лубенський міський центр 
соціальних служб 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- надання соціальних послуг не менше 550 
сім’ям/особам 

7. Забезпечення санаторно-курортного 
оздоровлення членів сімей загиблих, осіб 

з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників АТО/ОСС та учасників 
бойових дій на території інших держав і 

деяких інших пільгових категорій 

Лубенський міський центр 
соціальних служб 

Обласний бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань  

- забезпечення санаторно-курортного 
оздоровлення 10 осіб пільгових категорій 

громадян відповідно до затвердженого Порядку; 
- використання коштів на оздоровлення в 
повному обсязі 

8. Здійснення соціального патронажу 

неповнолітніх та молоді з числа 
засуджених до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, а також звільнених з 

місць позбавлення волі 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- надання соціальних послуг не менше 50 особам 

9. Проведення інформаційної кампанії з 
пошуку кандидатів у прийомні батьки, 

патронатні вихователі, наставники, 

організація їх навчання та соціального 
супроводу 

Лубенський міський центр 
соціальних служб 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- надання постійної соціальної та психологічної 
підтримки прийомним дітям, прийомним батькам 

та батькам-вихователям; 
- створення у громаді 1 нової прийомної сім’ї та 1 
патронатної родини 

10. Надання комплексної соціальної Лубенський міський центр Місцевий бюджет, - забезпечення послуги соціального супроводу 20 
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підтримки особам із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, забезпечення їх супроводу в 
період придбання житла за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 

соціальних служб державний бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

особам із числа дітей-сиріт, які мешкають на 

території громади, на період придбання житла  

11. Забезпечення інформаційної підтримки та 

комплексної соціально-психологічної 
допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- охоплення заходами з профілактики не менше 

100 осіб 

12. Поширення соціальної реклами,  
проведення індивідуальних консультацій, 

групових і масових заходів, благодійних 

акцій з профілактики  негативних явищ у 
сімейному, дитячому та молодіжному 

середовищі  

Лубенський міський центр 
соціальних служб 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення кількості інформаційних та 
охоплення груповими заходами не менше 300 

осіб 

13. Проведення вибіркових перевірок 

цільового використанням коштів 
державної допомоги при народженні 

дитини та державної допомоги дітям, які 

виховуються у багатодітних сім’ях 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- проведення перевірок не менше 70 сімей 

14. Соціальна підтримка вагітних жінок та 

жінок з новонародженими дітьми з метою 

профілактики раннього соціального 

сирітства 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- охоплення заходами з профілактики  понад  20 

осіб 

15. Здійснення оцінки потреб осіб з 

інвалідністю , які страждають на психічні 

розлади та потребують стороннього 
догляду 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 
Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- проведення оцінок потреб  до 200 осіб 

13. Активізація діяльності органів виконавчої 

влади, громадськості щодо підтримки 

сімей з дітьми з урахуванням сільських 
територій 

Служба у справах дітей Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- розвиток сімейних форм виховання дітей 

14. Надання адресної допомоги сім’ям з 

дітьми 
Служба у справах дітей Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підтримка родин з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, продуктами 

харчування та засобами індивідуального захисту 
на рівні 100 % до попереднього року 

15. Придбання житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

Служба у справах дітей Державний бюджет 

(субвенція), у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення житлом  5 статусних дітей чи осіб 

з їх числа  
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16. Організаційна та фінансова підтримка 

громадських об’єднань з метою 

ефективного вирішення соціальних 
проблем сімей з дітьми 

Служба у справах дітей Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- здійснення догляду і виховання 22 дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, в 

умовах, наближених до сімейних, у Лубенському 
дитячому соціально-реабілітаційному центрі 

«Надія» 
17. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної  роботи щодо розвитку в 
місті патронату та сімейних форм 

виховання статусних дітей 

Служба у справах дітей Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- активізація національного усиновлення; 
- створення на території Лубенської 
територіальної громади 1 прийомної сім’ї; 
- довлаштуваання у прийомні сім’ї 4 дітей; 
- проведення 4 засідань «Круглого столу» з 
питань сімейних форм виховання; 
- випущення 200 примірників друкованої 

продукції 
18. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 

доповненнями): 
- Міська комплексна Програма реалізації 

сімейної, молодіжної та ґендерної 
політики на 2020-2024 роки; 
- Комплексна програма «Соціальна 

робота із соціально вразливими 
категоріями сімей, дітей та молоді м. 

Лубен у 2021-2023 роках»; 
- Програма захисту прав дітей у 
Лубенській територіальній громаді на 

2021-2025 роки 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 
виконкому Лубенської 

міськради, Лубенський 

міський центр соціальних 

служб, Служба у справах 
дітей 

 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 
фінансових умов для проведення профілактичної  

роботи та надання комплексу соціальних послуг; 

надання гарантії захищеності сім’ям з дітьми, які 

від незалежних від них причин не можуть 
самостійно вийти на суспільно прийнятий рівень 

статку і соціального благополуччя; підтримки 

молодіжних ініціатив та сприяння активності 
молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства 

3.14. Фізична культура і спорт 
1.  Удосконалення системи проведення 

багатоступеневих міських змагань серед 

спортивних клубів, навчальних закладів, 

підприємств та організацій згідно з 
Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів на 2022 рік 

Сектор з питань фізичної 
культури та спорту відділу 

сім’ї молоді та спорту 

виконавчого комітету 
Лубенської міської ради 

спільно з федераціями з видів 

спорту, спортивні клуби, 
громадські організації 

Місцевий бюджет, 
державний бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення кількості заходів та змагань до 30 
заходів; 
- залучення більшої кількості населення (до 1500 

чол.) до занять фізичною культурою і спортом 
 

2. Забезпечення участі команд міста з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту у змаганнях різних рівнів 

Сектор з питань фізичної 

культури та спорту відділу 

сім’ї молоді та спорту 
виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

спільно з федераціями з видів 

Місцевий бюджет, 

державний бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- організація та проведення 30 заходів та змагань; 
- забезпечення участі у заходах та змаганнях 700 

чол. 
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спорту, спортивні клуби, 

громадські організації 
3. Збереження та покращення матеріально-

технічної бази спортивних об’єктів 
Сектор з питань фізичної 

культури та спорту відділу 
сім’ї молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 
спільно з федераціями з видів 

спорту, спортивні клуби, 

громадські організації 

Місцевий бюджет, 

державний бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- збільшення обсягів фінансування галузі 

«фізична культура і спорт»; 
- створення належних умов для зайняття 

фізичною культурою та спортом; 
- розроблення проєктної документації за 
проєктом «Реконструкція Стадіону 

«Центральний» 

4. Реалізація завдань та заходів програми 
«Розвиток фізичної культури і спорту у 

Лубенській територіальній громаді на 

2022-2024 р.р.» (зі змінами та 
доповненнями) 

Сектор з питань фізичної 
культури та спорту відділу 

сім’ї молоді та спорту 

виконавчого комітету 
Лубенської міської ради 

спільно з федераціями з видів 

спорту, спортивні клуби, 

громадські організації 

 - забезпечення належних організаційних та 
фінансових умов для зайняття фізичною 

культурою та спортом 

3.15. Зайнятість населення та ринок праці 
1. Забезпечення взаємодії з роботодавцями 

щодо визначення поточної та 
перспективної потреби в кадрах 

Лубенська міськрайонна 

філія Полтавського обласного 
центру зайнятості 

Не потребує 

фінансування 
- забезпечення взаємодії з роботодавцями  щодо 

визначення поточної та перспективної потреби в 
кадрах для формування бази вакансій та надання 

послуг з підбору кваліфікованих кадрів; 
- сприяння роботодавцям в укомплектуванні  

робочих місць кваліфікованими кадрами 
2. Сприяння зайнятості осіб 

 

Лубенська міськрайонна 

філія Полтавського обласного 

центру зайнятості 

Фонд загальнообов’яз-

кового державного 

соціального страхуван-
ня України на випадок 

безробіття, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- стимулювання роботодавців до створення нових 

робочих місць шляхом компенсації єдиного 

внеску при працевлаштуванні безробітних; 
- проведення семінарів з орієнтації на 

підприємницьку діяльність, відповідної 

професійної підготовки та надання одноразової 
виплати допомоги по безробіттю для відкриття 

власної справи; 
- надання компенсації роботодавцям в розмірі 

фактичних витрат ЄСВ, які працевлаштовують на 
строк не менше 2-х років безробітних, 

направлених центром зайнятості, на нові робочі 

місця у пріоритетних видах економічної 
діяльності, або з числа  соціально незахищених 

громадян 
3. Забезпечення  тимчасової зайнятості Лубенська міськрайонна Місцевий бюджет у - організація громадських робіт та інших 
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населення  філія Полтавського обласного 

центру зайнятості 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

Фонд загальнообов’яз-
кового державного 

соціального страхуван-

ня України на випадок 

безробіття, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань, кошти 

роботодавців 

робіт тимчасового характеру 

4. Забезпечення організації професійного 

навчання , підготовки та перепідготовки 

зареєстрованих безробітних із 

застосуванням сучасних форм здобуття 
освіти 

Лубенська міськрайонна 

філія Полтавського обласного 

центру зайнятості 

Фонд загальнообов’яз-

кового державного 

соціального страхуван-

ня України на випадок 
безробіття, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

  - забезпечення професійного навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації 

безробітних; 
- видача ваучерів особам для здійснення 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення 

кваліфікації; 
- надання комплексу профорієнтаційних послуг 

дорослому населенню з шляхом проведення 

інформаційних семінарів, у тому числі  у форматі 

вебінарів на платформі ZOOM; 
- здійснення профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю 
5. Забезпечення проведення заходів, 

спрямованих на легалізацію заробітної 
плати та зайнятості населення 

Управління Держпраці у 

Полтавській області, 
Лубенська міськрайонна 

філія Полтавського обласного 

центру зайнятості 

Не потребує 

фінансування 
- проведення інформаційно-роз’яснювальної  

роботи щодо переваг легальних трудових 
відносин 

6. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю 
та осіб, що мають додаткові гарантії у 

працевлаштуванні , учасників АТО, ВПО 

шляхом надання комплексу соціальних 
послуг державної служби зайнятості 

Лубенська міськрайонна 
філія Полтавського обласного 

центру зайнятості 

Фонд загальнообов’яз-
кового державного 

соціального страхуван-

ня України на випадок 
безробіття, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- надання адресних профорієнтаційних послуг; 
- надання компенсації роботодавцю в розмірі 

фактичних витрат ЄСВ, який працевлаштовує на 

нове робоче місце безробітних з числа осіб, що 
мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню; 
- сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних 

з числа внутрішньо переміщених осіб, у тому 
числі шляхом компенсації витрат роботодавця на 

оплату праці 
5. Реалізація завдань та заходів Програми 

організації громадських робіт в   

Лубенській територіальній громаді на 

2022 рік (зі змінами та доповненнями): 

Лубенська міськрайонна 
філія Полтавського обласного 

центру зайнятості, 

управління   соціального 

Державний бюджет, 
місцевий бюджет, 

Фонд 

загальнообов’язкового 

- забезпечення належних організаційних та 
фінансових умов для сприяння зайнятості 

населення та розвитку ринку праці 
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захисту населення  

виконкому Лубенської 

міськради 

державного 

соціального страхуван-

ня України на випадок 
безробіття, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

3.16. Житлово-комунальне господарство та збереження довкілля 
1. Підвищення конкурентоспроможності  

ЛКЖЕУ, перетворення його на 

рівноправного учасника ринку послуг з 
управління багатоквартирними 

будинками 

Лубенське комунальне 

житлово-експлуатаційне 

управління 

Власні кошти 

підприємства, у межах 

фінансової можливості 

- надійне  функціонування  житлово-

комунального  господарства міста у сфері 

управління багатоквартирними будинками; 
- зменшення кількості скарг та актів-претензій від 

споживачів; 
- підтримка  задовільного  технічного стану  
житлового  фонду 

2. Роз’яснювальна робота зі співвласниками 

багатоквартирних будинків щодо участі в 

програмі співфінансування капітальних 
ремонтів на 2021-2024 роки 

Лубенське комунальне 

житлово-експлуатаційне 

управління, СКП «Сяйво» 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
власні кошти 

підприємства у межах 

фінансової можливості 

- стимулювання участі співвласників у 

проведенні капітальних ремонтів 32 будинків 

протягом року 

3. Проведення  комплексу робіт з поточного  
ремонту житлового фонду 

Лубенське комунальне 
житлово-експлуатаційне 

управління 

Власні кошти 
підприємства, у межах 

фінансової можливості 

 - поліпшення стану житлового фонду та 
прибудинкових територій 118 будинків 

4. Робота з укладання договорів 
реструктуризації заборгованості 

населення за житлово-комунальні 

послуги, претензійно-позовна робота з 

боржниками 

Лубенське комунальне 
житлово-експлуатаційне 

управління 

Власні кошти 
підприємства, у межах 

фінансової можливості 

- скорочення  обсягів  заборгованості мешканців  
із управління будинків на 25 % 

5. Реалізація заходів з енергоефективності з 

використанням сучасних  інноваційних 

технологій 

Лубенське комунальне 

житлово-експлуатаційне 

управління 

Власні кошти 

співвласників 

багатоквартирних 
будинків та кошти 

місцевого, державного  

бюджетів, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- підвищення ефективності та надійності 

функціонування житлового господарства; 
- реалізація заходів з енергоефективності у 1 
будинку 

6. Відновлення технічної документації на 

будинки, відповідно до Програми на 
2021-2022 з виготовлення технічної 

документації новоствореним ОСББ та 

багатоквартирним будинкам, що 

Лубенське комунальне 

житлово-експлуатаційне 
управління,  СКП «Сяйво» 

Місцевий бюджет, у  

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- виготовлення технічної документації на 26 

багатоквартирних житлових будинків, які списані 
з балансу управління 
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планують створити ОСББ на території 

Лубенської територіальної громади 
7. Забезпечення підприємств житлово-

комунального господарства  механізмами 
та обладнанням, спец. Технікою, 

сортувальною станцією 

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради 

Обласний, місцевий 

бюджети, у  межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- розширення обсягів та підвищення якості 

послуг; 
- придбання 3 одиниць техніки  

8. Придбання сміттєзбиральної техніки 
 

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради, Управління з 

питань комунального майна 
та земельних відносин 

виконкому лубенської 

міськради 

Обласний, місцевий 
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- покращення санітарного стану громади; 
- придбання  2 одиниць сміттєзбиральної техніки 

9. Придбання насосного обладнання типу 

СМ з електродвигунами на КНС та ОС  
КП «Лубни-водоканал» Місцевий  бюджет, у  

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти НЕФКО  

- економія електроенергії; 
- забезпечення безперебійного надання послуг 

шляхом придбання 7 одиниць насосного 

обладнання; 
- залучення коштів міжнародних фінансових 

організацій (НЕФКО) 
10. Придбання комплексної 

трансформаторної підстанції матового 

типу КТП1-100/10/0,4 кВт–ВЗМ-2 

КП «Лубни-водоканал» Обласний, місцевий 
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- економія електроенергії; 
- забезпечення безперебійного надання послуг 

11. Придбання автоматичної станції 
управління насосним агрегатом на арт. 

Свердловині №1а «Автомаш» 

КП «Лубни-водоканал» Обласний, місцевий 
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань, кошти 
НЕФКО 

- економія електроенергії; 
- забезпечення безперебійного надання послуг; 
- забезпечення надання якісних послуг з 

водопостачання 

12. Очистка скидного каналу міських 

очисних споруд 
Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради, КП «Лубни-

водоканал» 

Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- поліпшення екологічного стану; 

- зменшення обсягів забруднення та розчищення 

ділянки – 5,6 га 

13. Одержання дозволу на надра КП «Лубни-водоканал» Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення безперебійної  роботи 

підприємства; 

- узаконення користування надрами 

14. Відновлення технологічної системи 

дозування гіпохлориту натрію  
Управління житлово-

комунального господарства 

Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 

- поліпшення якості питної та стічної води; 

-  відновлення технологічної системи дозування 
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виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-

водоканал» 

виділених бюджетних 

асигнувань 
гіпохлориту натрію за адресами: вул. 

Достоєвського,63, вул. Вишневецьких, 70, вул. 

Індустріальна, 9, вул. Березова,57 

15. Оснащення виробничої технічної 

лабораторії по якості питної води 
сучасним контрольно-аналітичним 

обладнанням  

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-

водоканал» 

Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- економія витрат реагентів; 

- більш точний результат аналізів питної води; 

- оснащення виробничої технічної лабораторії 

фотоколориметром типу АР-120 

16. Виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) 

Управління житлово-

комунального господарства 

виконкому Лубенської 
міськради, КП «Лубни-

водоканал» 

Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- упорядкування документів на землю 

17. Капітальний ремонт грабельних відділень  Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради,  КП «Лубни-

водоканал» 

Обласний, місцевий 
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- покращення екологічного стану; 

- забезпечення безпеки працівників; 

- забезпечення капітального ремонту грабельних 

відділень на 5 КНС: №3, №3а, №2, №4, №4а 

18. Реконструкція очисних споруд м. Лубни Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-

водоканал» 

Обласний, місцевий 

бюджети, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- покращення екологічного стану р. Сули; 

- зменшення обсягів забруднення 

19. Нове будівництво водоводу від 
водозабірного майданчика №2 по вул. 

Вишневецьких до будинку № 19/1 в 

м.Лубни Полтавської області  

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-
водоканал» 

Державний, обласний, 
місцевий бюджети, у  

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення безперебійної роботи подачі води; 

- покращення якості питної води; 

- зменшення витоків води; 

- будівництво водоводу в кількості 1735 п.м. 

20. Реконструкція очисних споруд  с. Соло-
ниця  

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради, 

Обласний, місцевий 
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- зменшення обсягів забруднення; 
- покращення екологічного стану р. Сула 

21. Розчистка і поліпшення екологічного 
стану ділянки р. Сула (р-н «Водокачка») 

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради, 

Місцевий  бюджет, у  
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- розчищення ділянки р. Сула протяжністю 610 
п.м.; 

- покращення екологічного стану р. Сула 

22. Створення заповідної зони навколо 
ставків Лубенської територіальної 

Управління житлово-
комунального господарства 

Місцевий  бюджет, у  
межах виділених 

- екологічне відновлення та збереження 
екосистем територій 
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громади  виконкому Лубенської 

міськради, 
бюджетних асигнувань 

23. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 
доповненнями): 
- Інвестиційна програма Лубенського 

комунального житлово-експлуатаційного 
управління у сфері поводження з 

побутовими відходами у м. Лубни на 

2014-2025 рр.; 
- Інвестиційна програма ТОВ «Чисте 

місто плюс» у сфері поводження з 

побутовими відходами на території 

м.Лубни на 2019-2023 роки; 
- Програма часткового відшкодування 

відсоткових ставок за залученими 

кредитами на заходи з підвищення 
енергоефективності у м. Лубни на 2020 – 

2025 роки; 
- Програма запровадження в місті Лубни 

роздільного збору твердих побутових 
відходів на 2020-2023 роки; 
- Комплексна програма з реконструкції та 

оновлення систем водопостачання та  
водовідведення у місті Лубни на 2020-

2032 роки; 
- Програма на 2021-2022 роки з 
виготовлення технічної документації 

новоствореним ОСББ та 

багатоквартирним будинкам, що 

планують створити ОСББ в м. Лубни; 
- Програма співфінансування капітальних 

ремонтів багатоповерхових будинків у 

м.Лубни на 2021-2024 роки; 
- Програма підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельних кооперативів на 

2021-2022 роки; 
- Програма поліпшення екологічного 

стану річки Сула та водоймищ в межах 

міста Лубни на 2021-2022 роки; 

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради, комунальні 

підприємства громади, ОСББ 

Місцевий, обласний  

бюджети, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань, кошти 

підприємства у межах 
власних фінансових 

можливостей 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для розвитку житлово-
комунального господарства та збереження 

довкілля 
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- Екологічна програма Лубенської 

територіальної громади  на 2021 – 2023 

роки; 
- Програма «Капітальний ремонт 

існуючих каналізаційних колекторів та 

оглядових колодязів на системах 

водовідведення Лубенської 
територіальної громади на 2021-2025 

роки»; 
- Програма «Питна вода  Лубенської 
територіальної громади на 2021-2025 

роки»; 
- Програма з покращення водопостачання 

та водовідведення сільських населених 
пунктів Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки; 
- Програма «Організація та проведення 
санітарного очищення території 

Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки»; 
- Програма ремонту та реконструкції 

інженерних вводів багатоквартирних 

житлових будинків та оснащення їх 

засобами обліку на території Лубенської 
територіальної громади на 2021-2024 

роки» 

3.17. Енергозбереження та енергоефективність 
1. Забезпечення ефективної роботи в 

інформаційній системі енергомоніто-

рингу (ІСЕ) з розбудовою системи 
енергетичного менеджменту/моніторингу  

в бюджетній сфері об’єктів сільських 

територій Лубенської територіальної 

громади 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради,  
структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 

міськради 

 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань,  
кредитні та грантові 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 

- впровадження енергозберігаючих завдань та 

заходів; 
- підтримання витрат енергоносіїв у бюджетній 
сфері на мінімально можливому рівні з 

одночасним дотриманням умов перебування 

відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає 

діючим нормативним документам; 
- підготовка та впровадження організаційних та 

технічних заходів щодо зниження витрат 

бюджету на енергоносії та покращення умов 
перебування відвідувачів та персоналу; 
- підвищення культури енергоспоживання; 
- зменшення споживання енергоресурсів на 10 % 

2. Активна участь у проєкті «Просування Відділ економічного розвитку Місцевий бюджет, у - здійснення стратегічного енергетичного 
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енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні», що впроваджується в Україні 
компанією GIZ 

і торгівлі виконавчого 

комітету Лубенської міської 

ради 
 

межах виділених 

бюджетних асигнувань,  
кредитні та грантові 
кошти GIZ 

планування; 
- сприяння міським заходам з підвищення 

енергоефективності; 
- впровадження енергоефективних заходів у 

муніципальних будівлях; 
- реалізація пілотного проєкту, що надасть 

можливості зниження енергоспоживання та 
витрат на 20-30 %, скорочення викидів СО2   та 

зменшення впливу на навколишнє середовище, 

підвищення комфорту перебування у будівлі 
3.  Впровадження новітніх 

енергоефективних та енергоощадних 

технологій у комунальній та бюджетній 

сферах Лубенської територіальної 
громади. 

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради,  
структурні підрозділи 
виконкому Лубенської 

міськради 

 

Місцевий, державний, 

обласний бюджети, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань,  
кредитні та грантові 

кошти міжнародних 

фінансових організацій, 
власні кошти 

підприємств, установ та  

організацій  

- зменшення обсягів споживання паливно-

енергетичних  ресурсів у комунальній та 

бюджетній сферах (електричної енергії на 7,0 %, 

теплової енергії – на 10,1 %, газу – 4,0 %); 
- скорочення видатків міського бюджету на 

використання енергоресурсів; 
- скорочення викидів парникових газів на 285 
тонн СО2; 

- покращення умов перебування відвідувачів та 

персоналу  
4. Підвищення енергоефективності будівель 

шляхом здійснення термомодернізації у 

житловому секторі територіальної 

громади 
 

Управління житлово-
комунального господарства 

виконкому Лубенської 

міськради 
 

Місцевий, державний, 
обласний бюджети, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів; 
- покращення умов для проживання; 
- зменшення платежів за спожиті енергоресурси;  
- скорочення викидів СО2 та збереження клімату 

5. Визначення можливостей впровадження 

альтернативних та відновлювальних 
джерел енергії у різних секторах 

життєдіяльності територіальної громади 

 

Управління житлово-

комунального господарства 
виконкому Лубенської 

міськради, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі виконкому 
Лубенської міськради 

 

 

 

Місцевий, державний, 

обласний бюджети, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань,  
кредитні та грантові 

кошти міжнародних 
фінансових організацій, 

власні кошти 

підприємств, установ та  
організацій  

- значне зменшення споживання традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів; 
- усунення викидів парникових газів та 

збереження екосистеми; 
- підвищення рівня енергетичної безпеки 

територіальної громади 
 

6. Формування у користувачів будівель 
бюджетної та комунальної сфери та 

населення територіальної громади 

світогляду орієнтованого на 
енергоефективність та підвищення 

Відділ економічного розвитку 
і торгівлі виконкому 

Лубенської міськради, 
структурні підрозділи 
виконкому Лубенської 

Не потребує 
фінансування 

- щотижневе інформування про обсяги 
споживання енергоносіїв та результати 

впровадження енергозберігаючих заходів; 
- забезпечення ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів; 
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культури енергоспоживання  міськради 

 

- покращення умов для проживання; 
- зменшення платежів за спожиті енергоресурси;  
- скорочення викидів СО2 та збереження клімату; 
- покращення здоров’я та якості життя 

7. Формування у користувачів будівель 

бюджетної та комунальної сфери та 

населення територіальної громади 
світогляду, орієнтованого на 

енергоефективність та підвищення 

культури енергоспоживання  

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого 

комітету Лубенської міської 
ради, структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 - забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів; 
- покращення умов для проживання; 
- зменшення платежів за спожиті енергоресурси;  
- скорочення викидів СО2 та збереження клімату; 
- покращення здоров’я та якості життя мешканців 
громади 

3.18. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку 
1. Впровадження системи вуличного 

відеоспостереження 
Сектор мобілізаційної роботи 

та взаємодії з 
правоохоронними органами 

виконкому Лубенської 

міськради, структурні 
підрозділи виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- встановлення відеокамер у кількості 80 шт.; 
- сприяння забезпеченню законності і 
правопорядку; 
- покращення реагування на повідомлення про 

злочини та їх розкриття 

2. Забезпечення охорони громадського 

порядку  
ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку м. Лубни», 
Лубенський районний відділ 

поліції ГУ НП в Полтавській 

області 

Місцевий, державний  

бюджет, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

-  фактична кількість складених працівниками ГФ 

«Муніципальна служба правопорядку м. Лубни»   
адміністративних протоколів  порушень правил 

благоустрою та утримання території – 500; 
- фактична кількість зафіксованих випадків 
правопорушень законодавства України на 

території Лубенської територіальної громади – 

400 
3. Вжиття заходів по забезпеченню безпеки  

дорожнього руху 
Лубенський районний відділ 
поліції ГУ НП в Полтавській 

області, структурні 

підрозділи виконкому 
Лубенської міськради 

Місцевий, державний  
бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

 - оновлення дорожніх знаків на 80%; 
- покращення освітлення автошляхів на 50%; 
- оновлення дорожньої розмітки на 75%; 
- встановлення 3 шт. відеокамер з розпізнаванням 
державних номерів  

4. Забезпечення доступності поліцейських 

послуг у віддалених населених пунктах 
Лубенський районний відділ 

поліції ГУ НП в Полтавській 

області, структурні 
підрозділи виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий, державний  

бюджет, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- відкриття поліцейської станції для поліцейських 

офіцерів на території Лубенської територіальної 

громади у с. Литвяки або у с. Вовчик; 
- створення безпечного середовища для існування 

та розвитку вільного суспільства через 

формування та реалізацію державної політики у 
сфері внутрішніх справ; 
- зміцнення довіри до органів системи МВС з 

боку суспільства 
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5.  Створення належних умов для 

ефективної діяльності Лубенського 

районного відділу поліції ГУ НП в 
Полтавській області 

Лубенський районний відділ 

поліції ГУ НП в Полтавській 

області, структурні 
підрозділи виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий, державний  

бюджет, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для ефективної діяльності 

Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в 
Полтавській області 
- вжиття заходів по покращенню матеріально-

технічного забезпечення 
6. Створення належних умов для 

ефективної діяльності Служби безпеки 

України в м.Лубни 

Лубенський МРВ УСБУ в 
Полтавській області, 

структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий, державний  
бюджет, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- запобігання вчиненню злочинів терористичного 
характеру та кримінальних правопорушень на 

території Лубенської територіальної громади; 
- запобігання терористичним актам на території 
громади; 
- протидія незаконному обігу зброї та 

боєприпасів, недопущення їх використання в 

терористичних цілях, перекриття каналів їх 
вивезення та розповсюдження з території 

проведення антитерористичної операції на сході 

України; 
- кількість вилученої зброї – 50 одиниць 

7. Забезпечення доступу населення до 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги 

Лубенський місцевий центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підвищення рівня правової культури громадян 

Лубенської територіальної громади; 

- підвищення рівня правової інформованості 

населення; 

- поширення серед  мешканців територіальної 

громади знань про державу і право, в т. ч. через 
засоби масової інформації, широке 

розповсюдження правової літератури; 

- збільшення кількості отримувачів   правової 
допомоги до 8000 осіб на рік 

8. Проведення інформувань громадян про 

можливість скористатися правом на 
безоплатну правову допомогу 

Лубенський місцевий центр з 

надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- підвищення рівня правової інформованості 

населення; 
- проведення 258 семінарів та лекцій з питань 

безоплатної правової допомоги для різних 

вікових категорій; 27 заходів для учасників 

бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, 
учасників АТО, особам з інвалідністю, 

пенсіонерам, малозабезпеченим особам, дітям; 27 

лекцій спрямованих на запобігання випадкам 
домашнього насильства; 27 правопросвітницьких 

заходів, спрямованих на запобігання 

дискримінації; 27 правопросвітницьких заходів, 
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спрямованих на запобігання злочинності; 27 

заходів, спрямованих на запобігання булінгу;  27 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на 
запобігання безробіття;  64 заходи для органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських та благодійних 

організацій, підприємств, установ і організацій на 
яких проводиться правопросвітницька робота з 

конкретними групами населення; 32 

правопросвітницьких заходів до Дня захисту 
дітей, Дня Конституції України, Дня 

Незалежності України, Міжнародного дня прав 

людини 

9. Проведення правоосвітньої роботи у 
напрямку роз’яснення у засобах масової 

інформації громадянам положень про 

державу  і право, права,  обов’язки і 
відповідальність 

Лубенський місцевий центр з 
надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- підвищення рівня правової культури громадян 
Лубенської територіальної громади; 
- проведення 2 виступів з актуальних правових 

питань на міській телекомпанії Лубни; 
- проведення 5 записів на Лубенському місцевому 

радіо; 
- розміщення в інформаційному просторі Інтернет 

2500 інформаційних матеріалів про права осіб на 
захист та безоплатну вторинну правову допомогу; 

- розміщення 2 зовнішньої реклами міського 

типу (соціальна реклама) на терені області (біг-
борди, сіті-лайти, вивіски, плакати тощо); 
- 16 розміщень інформації про систему БПД в 

друкованих ЗМІ. 
10. Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 

доповненнями): 
- Програма оборонної та мобілізаційної 
роботи на 2021-2025 роки; 
- Комплексна програма профілактики 

правопорушень на 2021-2025 роки 
- Програма правової освіти та безоплатної 

правової допомоги населення міста 

Лубни та Лубенського району на 2021-
2025 роки; 

Лубенський місцевий центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

сектор мобілізаційної роботи 
та взаємодії з 

правоохоронними органами 

виконкому Лубенської 
міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для надання безоплатної 

правової допомоги мешканцям Лубенської 

територіальної громади та забезпечення 
профілактики правопорушень 

3.19. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю 
1. Забезпечення виготовлення та 

розповсюдження соціальної реклами та 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

- виготовлення та розміщення близько 20 

одиниць соціальної реклами та не менше 1000 
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іміджевої сувенірної продукції громадськістю виконкому 

Лубенської міськради 
бюджетних асигнувань одиниць іміджевої сувенірної продукції; 

- підвищення іміджу міста, забезпечення його 

популяризації та впізнаваності  
2.  Підключення до сервісу «Електронні 

консультації з громадськістю» на веб-

платформі e-DEM, створеної в рамках 

програми «Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участі громади» 

(EGAP) 

Відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю виконкому 

Лубенської міськради 

Фінансування не 
потребує  

- забезпечення вільного доступу до сервісу 
«Електронні консультації з громадськістю»; 
- посилення співпраці органів місцевого 

самоврядування з громадськістю; 
- поглиблення діалогу між владою та громадою 

3. Поширення дії е-сервісу «Відкрите 

місто» на всю територію Лубенської 
територіальної громади 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 
громадськістю виконкому 

Лубенської міськради 

Фінансування не 

потребує 
- надання можливості мешканцям сільських 

територій брати участь у вирішенні нагальних 
проблем громади; 
- збільшення на 30 % кількості громадян, яким 

надано доступ до е-сервісу «Відкрите місто» на 
краудсорсинговій інтернет-платформі із 

застосуванням геоінформаційних технологій 
4. Впровадження програми «Громадський 

бюджет Лубенської територіальної 
громади на 2021-2023 роки»  

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 
громадськістю виконкому 

Лубенської міськради, відділ 

економічного розвитку і 
торгівлі виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення інформаційного та технічного 

супроводу програми «Громадський бюджет 
Лубенської територіальної громади на 2021-2023 

роки»; 
- сприяння прямому волевиявленню громадян 
через ініціювання та подання проєктів місцевого 

розвитку; 
- сприяння реалізації суспільно-значимих 

проєктів громадян та громадських організацій; 
- реалізація проєктів-переможців програми 

«Громадський бюджет м. Лубни» 2021 року; 
- проведення конкурсного відбору проєктів 2022 
року з подальшою їх реалізацією у наступному 

бюджетному році після конкурсного 
5. Забезпечення стабільного функціонування  

КУ РМР «Радіо - Лубни»  
 

Редакція КУ РМР «Радіо - 

Лубни», відділ інформацій-
ної діяльності та комунікацій 

з громадськістю виконкому 

Лубенської міськради 

Власні кошти редакції; 
Місцевий бюджет, у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення стабільного радіомовлення у 

форматі FM на хвилі 100,8 FM у межах 
Лубенської об’єднаної громади; 
- розширення доступу мешканців громади до 

інформаційних послуг; 
- збільшення кількості та якості наданої 

інформації, покращення інформаційного 

середовища; 
- оперативне донесення до громадськості 

соціально значущої інформації 
6. Продовження співпраці з інститутами Відділ інформаційної Місцевий бюджет, у - створення сприятливих умов для 
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громадянського суспільства Лубенської 

територіальної громади 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю виконкому 

Лубенської міськради, 
інститути громадянського 

суспільства 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 
функціонування усіх інститутів громадянського 

суспільства та впровадження спільних проєктів з 

владою 

7. Сприяння розвитку місцевих засобів 

масової інформації та посилення співпраці 
з ними 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 
громадськістю виконкому 

Лубенської міськради, засоби 

масової інформації 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань 

- забезпечення відкритості і прозорості у 

діяльності міської ради, її виконавчих органів та 
посадових осіб; 

- забезпечення безперешкодної реалізації 

конституційного права громадян на інформацію 
та свободу слова 

8.  Реалізація завдань та заходів таких 

програмних документів (зі змінами та 

доповненнями): 
- Програма фінансової підтримки 

громадських організацій осіб з 

інвалідністю та ветеранів Лубенської 

територіальної громади, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, на 2022 -

2025 роки; 
- Програма «Громадський бюджет 
Лубенської територіальної громади на 

2021-2023 роки»; 
- Програма фінансової підтримки КУ 
РМР «Радіо - Лубни» 

Відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю виконкому 
Лубенської міськради, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі виконкому 

Лубенської міськради 

Місцевий бюджет, у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для розбудови інформаційного 

суспільства та посилення взаємодії з 
громадськістю 

3.20. Пожежна безпека та цивільний захист населення 
1. Реалізація державної політики у сфері 

цивільного захисту населення, 
забезпечення готовності органів 

управління цивільного захисту та 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, 
спрямованих на запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації (небезпечні події) 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 
виконкому Лубенської 

міськради, структурні 

підрозділи виконкому 
Лубенської міськради, 
3 державний пожежно-

рятувальний загін ГУ ДСНС 
України у Полтавській 

області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, підприємства, 
установи та організації 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 
джерела фінансування  

- зниження вірогідності виникнення можливих 

масштабів природних, техногенних, екологічних і 
воєнних надзвичайних ситуацій; 
- створення дієвих умов щодо реалізації 

державної політики у сферах діяльності, які 
спрямовані на максимально можливе, системне та 

економічно обґрунтоване зменшення негативного 

впливу надзвичайних ситуацій (подій) та їх 
наслідків на населення, об'єкти господарювання 

та довкілля; 
- зниження кількості надзвичайних ситуацій 

(подій), зменшення загиблих на пожежах на 70 %; 
- зменшення матеріальних збитків на 50 %; 
- здійснення належного виконання дій за 

призначенням, забезпечення належного захисту 
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життя та здоров’я населення та навколишнього 

природного середовища 
2.  Створення умов щодо захисту населення 

від надзвичайних ситуацій, у т. ч. 
військового характеру, шляхом 

запобігання зазначених ситуацій, 

ліквідації їх наслідків, надання допомоги 
постраждалим та максимально можливе 

зменшення ризику їх виникнення 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій ви-
конкому Лубенської міськ-

ради, структурні підрозділи 

виконкому Лубенської 
міськради, 3 державний по-

жежно-рятувальний загін ГУ 

ДСНС України у Полтавській 
області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, підприємства, 

установи та організації 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 
джерела фінансування  

- локалізація, блокування, заглушення, 

скороченням часу існування на 30 %, масштабів і 
послаблення дії факторів ураження та джерел 

надзвичайних ситуацій 

3.  Будівництво (реконструкція) місцевої 

системи централізованого оповіщення, 

впровадження систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх виникнення 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, структурні 
підрозділи виконкому 

Лубенської міськради, 
підприємства, установи та 
організації 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
кошти міжнародних 

фінансових організацій 

та інші не заборонені 
законодавством 

джерела фінансування  

- модернізація місцевої системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту; 
- своєчасне доведення сигналів та інформації з 
питань цивільного захисту до підприємств, 

установ, організацій і населення; 
- доведення рівня озвученості територій до 15 % 

за 2022 рік 

4.  Відшкодування збитків, заподіяних 

населенню і території внаслідок 
надзвичайних ситуацій 

Виконком Лубенської 

міськради, Лубенська міська 
рада 

 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 
джерела фінансування  

- підвищення рівня захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій 

5. Здійснення заходів із забезпечення 

пожежної безпеки, в тому числі на 

об’єктах з масовим перебуванням людей, 
покращення стану протипожежного 

водопостачання та під’їзних шляхів 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 
міськради, структурні 

підрозділи виконкому 

Лубенської міськради, 
3 державний пожежно-

рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 
та інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

- підвищення рівня захисту населення та 

недопущення значних матеріальних збитків; 
- доведення рівня відновлення джерел 
зовнішнього протипожежного водопостачання 

протягом року до 60%; 
- здійснення заходів щодо поетапного ремонту 
вуличних пожежних гідрантів (ремонт та заміна 

існуючих, придбання та встановлення нових 

пожежних гідрантів у кількості 20 шт.); 
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області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, КП «Лубни-
водоканал», підприємства, 

установи та організації 

- здійснення заходів щодо поетапного ремонту 

протипожежних водойм (10 шт.);  

- здійснення заходів щодо поетапного придбання, 
виготовлення та встановлення покажчиків 

розташування пожежних гідрантів (50 шт.) та 

пожежних водойм (50 шт.) 
6. Створення підрозділів місцевої пожежної 

охорони та їх належного матеріально-

технічного забезпечення, придбання 

спеціальної техніки та обладнання 

Сектор з питань 
надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, структурні 
підрозділи виконкому 

Лубенської міськради, 
3 державний пожежно-

рятувальний загін ГУ ДСНС 
України у Полтавській 

області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 
області, підприємства, 

установи та організації 

Місцевий, обласний, 
державний бюджети у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
кошти міжнародних 

фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 
джерела фінансування  

- підвищення рівня захисту населення сільських 
територій від пожеж та недопущення значних 

матеріальних збитків під час пожеж на 45 %; 
- забезпечення сучасного рівня пожежної та 
техногенної безпеки; 
- зменшення часу реагування на випадки 

виникнення пожеж та інші небезпечні події, що 

можуть виникнути, на 65 % 

7. Технічне переоснащення, дооснащення та 

укріплення матеріально-технічної бази 
пожежно-рятувальної частини    м. Лубни 

для розширення її можливостей з 

реагування на надзвичайні ситуації 
(небезпечні події) та надання допомоги 

населенню в нестандартних ситуаціях 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 
виконкому Лубенської 

міськради, структурні 

підрозділи виконкому 
Лубенської міськради, 
3 державний пожежно-

рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській 
області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, підприємства, 
установи та організації 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій 

та інші, не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

- підвищення рівня готовності до ліквідації 

надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) 
техногенного, природного, соціального, воєнного 

характеру на 40 %; 
- забезпечення матеріально-технічної бази 
сучасного зразка; 
- зменшення часу на реагування надзвичайні 

ситуації (небезпечні події) на 30%; 
- придбання пально-мастильних матеріалів; 
- придбання засобів захисту органів дихання від 

дії шкідливих небезпечних речовин (змінні 

коробки до протигазів – 57 шт.); 
- придбання сучасного аварійно-рятувального 

обладнання (гідроінструмент – 1 кмп), пожежно-

технічного спорядження (пожежні рукава – 40 
шт.), форменого (спеціального) одягу (60 кмп) та 

взуття особовому складу (60 пар); 
- придбання шин (6 шт.), запчастин та агрегатів 

для ремонту пожежних автомобілів.  
8. Накопичення місцевого матеріального 

резерву для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання та ліквідацію 

Виконком Лубенської 

міськради 

 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 

- підвищення ефективності захисту населення і 

територій, запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, зменшення негативного 
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надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру 
бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 
та інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

впливу надзвичайних ситуацій; 
- доведення рівня наповнення місцевого 

матеріального резерву за рік до близько 60 % 

9.  Поетапне приведення у готовність 
захисних споруд цивільного захисту 

(ЗСЦЗ) комунальної форми власності 

Виконком Лубенської міськ-
ради, балансоутримувачі 

захисних споруд цивільного 

захисту 
 

Місцевий, обласний, 
державний бюджети у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
кошти міжнародних 

фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 
джерела фінансування  

- підвищення рівня готовності засобів 
колективного захисту населення міста до 

використання в умовах надзвичайних ситуацій; 
- відновлення фонду ЗС ЦЗ протягом року на 
рівні 10 %; 

 

 

10. Проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту 
Виконавчий комітет 

Лубенської міської ради,  
Управління комунального 
майна та земельних відносин, 

управління освіти, 

управління охорони здоров’я, 
управління соціального 

захисту населення, 

управління культури і 
мистецтв  
виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, 
балансоутримувачі захисних 
споруд цивільного захисту 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 
та інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

- підвищення рівня готовності засобів 

колективного захисту населення міста до 

використання в умовах надзвичайних ситуацій 
 

11. Пропагування серед населення правил 

безпечної життєдіяльності, навчання 
населення правилам пожежної безпеки та 

діям в надзвичайних ситуаціях 

Виконавчий комітет 

Лубенської міської ради 
Лубенського району 

Полтавської області,  
Лубенське РУ Головного 

управління Державної 
служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених бюд-

жетних асигнувань, ко-

шти міжнародних фі-

нансових організацій та 
інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

- підвищення рівня обізнаності населення щодо 

запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 
та небезпечних подій на 35 %; 
- здобуття учнівською молоддю навиків у сферах 

пожежної безпеки та цивільного захисту; 
- попередження виникнення пожеж і інших 
небезпечних подій та загибелі людей на них 

12. Проведення аварійно-рятувальних робіт 

під час ліквідації надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) 

Лубенська міська рада, вико-

навчий комітет Лубенської 

міської ради,управління, 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 

- забезпечення підвищення рівня готовності до 

ліквідації надзвичайних ситуацій (небезпечних 

подій)  
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відділи, служби та інші 

структурні підрозділи вико-

навчого комітету Лубенської 
міської ради, підприємства, 

установи та організації 

комунальної форми 

власності, 3 державний 
пожежно-рятувальний загін 

Головного управління 

Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області, 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 
та інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

13. Організація робіт із знешкодження 

вибухонебезпечних предметів (застарілих 
боєприпасів) 

Виконком Лубенської міськ-

ради, 3 державний пожежно-
рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

області, Лубенський РВ ГУ 
ДСНС України у Полтавській 

області 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- розмінування та знешкодження 

вибухонебезпечних предметів 

14. Проведення профілактичних заходів із 

запобігання та попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій (подій) 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 
виконкому Лубенської 

міськради, структурні 

підрозділи виконкому 
Лубенської міськради, 3 

державний пожежно-

рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській 
області, Лубенський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській 

області, підприємства, 
установи та організації, 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 
фінансових організацій 

та інші не заборонені 

законодавством 

джерела фінансування  

- виготовлення та придбання агітаційних 

матеріалів (листівок – 2500 шт., брошур – 1000 
шт., буклетів – 1500 шт. та інших наочних 

матеріалів); 
- фінансування заходів з просвітницької 
діяльності серед учнівської молоді позашкільної 

освіти у сфері цивільного захисту та пожежної 

безпеки (проведення змагань – 2, вікторин – 5 та 

інших заходів серед дітей з питань цивільного 
захисту та пожежної безпеки) 

15. Забезпечення заходів по попередженню 

загибелі населення при виникненні 

надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру 

Виконавчий комітет 

Лубенської міської ради, 

Лубенське РУ ГУ ДСНС 
України у Полтавській 

області керівники 

підприємств – балансоутри-
мувачі захисних споруд 

цивільного захисту 

Міський бюджет у 

межах виділених 

бюджетних асигнувань, 
Інші,  незаборонені 

законодавством 

джерела фінансування 

- поетапне приведення у готовність захисних 

споруд цивільного захисту (ЗС ЦЗ) комунальної 

форми власності відповідно до вимог 
нормативних документів: 
- відновлення (заміна) застарілого, зношеного або 

непридатного до використання спеціального 
обладнання; 
- проведення технічної інвентаризації 4 захисних 

споруд цивільного захисту 



99 

 

16. Реалізація завдань та заходів Програма 

захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, розвитку та удосконалення 

цивільного захисту населення на 2021-

2025 роки в новій редакції (зі змінами і 

доповненнями) 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 
міськради, структурні 

підрозділи виконкому Лубен-

ської міськради, 
3 державний пожежно-
рятувальний загін ГУ ДСНС 

України у Полтавській 

області, Лубенський РВ ГУ 
ДСНС України у Полтавській 

області, підприємства, 

установи та організації 

Місцевий, обласний, 

державний бюджети у 

межах виділених 
бюджетних асигнувань, 

кошти міжнародних 

фінансових організацій 

та інші, не заборонені 
законодавством 

джерела фінансування 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для забезпечення пожежної 

безпеки та цивільного захисту населення 

3.21.  Покращення та удосконалення оборонної та мобілізаційної підготовки населення 
1. Перевезення призовників до обласного 

збірного пункту 
Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, Лубенський 

РТЦКСП 

Місцевий, державний  

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- належне виконання завдань мобілізаційної 

підготовки населення; 
- виконання плану на 100 % 

2. Забезпечення приписки юнаків міста, до 

призовної дільниці Лубенського РВК та 

заходів проведення призову молоді на 
строкову військову службу до Збройних 

Сил та інших військових формувань 

України 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 
міськради, Лубенський РВК 

Місцевий, державний  

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 
асигнувань 

- забезпечення приписки 100 % юнаків громади 

до призовної дільниці Лубенського РТЦКСП, їх 

медичне обстеження та організоване проведення 
призову молоді на строкову військову службу до 

Збройних Сил України  та інших військових 

формувань України 
3. Матеріально-технічне забезпечення 147 

батальйону територіальної оборони, роти 

охорони 

Сектор з питань 
надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, 147 батальйон 
територіальної оборони, рота 

охорони 

Місцевий, державний  
бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення 75 % особового складу роти 
охорони та  147 батальйону територіальної 

оборони матеріально-технічними засобами, 

обладнанням, та засобами індивідуального 
захисту 

4. Матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення навчальних зборів та занять 
з бойової підготовки 147 батальйону 

територіальної оборони та роти охорони. 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 
виконкому Лубенської 

міськради, 147 батальйон 

територіальної оборони, рота 

охорони 

Місцевий, державний  

бюджети, у межах 
виділених бюджетних 

асигнувань 

- проведення та матеріальне забезпечення 

військово-польових зборів із залученням 100 %  
особового складу 

5. Продовження ефективного цивільно-

військового співробітництва 
Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

Місцевий, державний  

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

- розв'язання соціально-побутових проблем, 

задоволення культурних і духовних потреб 

військовослужбовців військової частини А-2975 
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міськради, ВЧ А-2974, ВЧ А-

0937С 
асигнувань (м. Лубни) та А-0937С (малий броньований 

артилерійський катер «ЛУБНИ» першої бригади 

надводних кораблів ВМС ЗСУ м. Одеса) 
6. Навчання з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації 
Сектор з питань 
надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, 

Місцевий бюджет у 
межах виділених 

бюджетних асигнувань 

- проведення навчань з мобілізаційної підготовки 
та мобілізації  

7. Реалізація завдань та заходів Програми 

оборонної та мобілізаційної роботи на 

2021-2025 роки (зі змінами та 

доповненнями) 

Сектор з питань 

надзвичайних ситуацій 

виконкому Лубенської 

міськради, Лубенський РВК, 
147 батальйон територіальної 

оборони, рота охорони, ВЧ 

А-2974, ВЧ А-0937С 

Місцевий, державний  

бюджети, у межах 

виділених бюджетних 

асигнувань 

- забезпечення належних організаційних та 

фінансових умов для покращення та 

удосконалення оборонної та мобілізаційної 

підготовки населення 
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РОЗДІЛ 4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2022 РІК 

 
Протягом 2022 року планується реалізація завдань та заходів, відображених у Розділі 2 

цієї Програми та у відповідності з місцевими програмами, інформація про які наведена у 

додатку 4.2. до цієї Програми. 

 

Основними джерелами фінансування Програми у 2022 році є: 

 

1. Бюджет Лубенської міської територіальної громади. 

Головним чинником успішного розвитку міста є його фінансова самодостатність.  

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради спільно з Лубенською ДПІ ГУ ДПС у 

Полтавській області ведеться системна робота та вживаються дієві заходи по наповненню 

бюджетів усіх рівнів, недопущенню заборгованості до бюджету та забезпеченню 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи. 

Забезпечення надходжень до місцевого бюджету дає можливість реалізовувати програми 

розвитку в таких галузях громади, як соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, культура, 

житлово-комунальне господарства, фізична культура і спорт тощо. 

 

2. Державний, обласний бюджет. 

З метою залучення державних коштів на реалізацію соціально важливих проєктів громади, 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради щороку подаються проєкти на конкурсний 

відбір Державного фонду регіонального розвитку, щорічно місто бере участь у обласному 

конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області, щороку залучається 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, подаються проєкти на фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, на участь у Бюджеті 

участі Полтавської області, Шкільному громадському бюджеті Полтавської області, у конкурсі 

екологічних ініціатив у Полтавській області тощо. 

 

3. Фінансово-кредитні установи. 

На даний час у громаді діє розгалужена система фінансово-кредитних установ (банків та 

небанківських організацій), які повністю забезпечують потреби мешканців громади та суб’єктів 

господарювання у отриманні фінансово-кредитних послуг. 

 

4. Міжнародні фінансові організації та ґрантодавці. 

На території громади реалізується ряд проєктів міжнародної технічної допомоги (спільне 

партнерство), донорами у яких виступають Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO), 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Ініціатива ЄС «Мери за економічне 

зростання» (M4EG), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) тощо.  

 

5. Приватні інвестиції. 

Значним потенціалом для розвитку громади є приватні інвестиції. Так, щорічно зростає 

обсяг капітальних інвестицій на промислових підприємствах міста, в аграрній сфері. 

Найактивніше освоєння капітальних інвестицій відбувається у харчовій, машинобудівній та 

фармацевтичній промисловості міста. Завдяки приватним інвестиціям відбувається створення 

нових дільниць, реконструкція виробничих приміщень, відкриття магазинів тощо. 
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РОЗДІЛ 5. ДОДАТКИ 

 

5.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ ЛУБЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК 
 

Показники 
Один. 

виміру 

2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2021 

року 

Доходи місцевих бюджетів  

(без трансфертів), всього по 

Лубенській територіальний громаді 

тис. грн. 

250436,1 416490,2 436119,7 104,7 

Видатки місцевих бюджетів (з 

трансфертами), всього по 

Лубенській територіальний громаді 

тис. грн. 

342386,0 585966,0 610247,7 104,1 

Фінансовий результат від звичайної 

діяльності до оподаткування по м. 

Лубни  

тис. грн. 

135085,7 140000,0 150000,0 107,1 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) без ПДВ 

по м. Лубни 

млн. грн. 

2715,8 3000,0 3300,0 110,0 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата по Лубенській 

територіальній громаді 

грн. 

9203,0 11500,0 13000,0 113,0 

Індекс реальної заробітної плати  % 118,5 113,1 106,4 - 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати, всього по 

Лубенській територіальний громаді 

тис. грн. 

0,0 0,0 0,0 - 

В тому числі: 

- м. Лубни 

- сільські території громади 

тис. грн. 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

- 

- 

Чисельність осіб, які мають статус 

безробітного станом на кінець року,  

всього по Лубенській 

територіальний громаді 

осіб 

3532 3305 3305 100,0 

У тому числі: 

- м. Лубни 

- сільські території громади 

осіб 

 

2309 

1223 

 

2129 

1176 

 

2129 

1176 

 

100,0 

100,0 

 

 

ПОКАЗНИКИ 

РОБОТИ СФЕРИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Показники 2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз** 

1. Обсяг виконаних дорожніх робіт, тис. гривень 

всього по Лубенській територіальній громаді 
13381,274 17763,3 44000,0 

У тому числі:    

- м. Лубни 13381,274 12837,6 29000,0 

- сільські території громади - 4925,7 15000,0 

у тому числі:    

1.1. Будівництво, реконструкція 2148,334 - 10000,0 

- м. Лубни 2148,334 - 7000,0 
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- сільські території громади - - 3000,0 

1.2. Капітальний ремонт 2142,24 - - 

- м. Лубни 2142,24 - - 

- сільські території громади - - - 

1.3.Поточний ремонт 2044,0 5377,6 7000,0 

- м. Лубни 2044,0 499,9 2000,0 

- сільські території громади - 4877,7 5000,0 

1.4. Експлуатаційне утримання* 7046,7 12385,7 27000,0 

- м. Лубни 7046,7 12337,7 20000,0 

- сільські території громади - 48,0 7000,0 

2. Протяжність відремонтованих доріг загального 

користування місцевого значення, м2 

всього по Лубенській територіальній громаді 

114213 125490 126500 

У тому числі:    

- м. Лубни, з них 114213 119190 120 000 

Поточний дрібний ремонт 13998 119190 120000 

Виправлення профілю щебеневих доріг 100215 - - 

- сільські території громади - 6300 6500 

Поточний дрібний ремонт - 6300 6500 

Виправлення профілю щебеневих доріг 114213 - - 

 
* - роботи, виконані КП «Шляхрембуд» та КПф «Лубниміськсвітло» із залученням коштів з місцевого 

бюджету 
** - протягом року прогнозні показники можуть підлягати коригуванню 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Показник 
2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2021 

року 

Кількість малих та середніх підприємств по 

м.Лубни, всього, одиниць, 

у т.ч: 

-  малі підприємства 

 - середні підприємства 

 

266 

 

240 

26 

 

267 

 

240 

27 

 

269 

 

242 

27 

 

100,7 

 

100,8 

100,0 

Кількість фізичних осіб підприємців по м.Лубни, 

одиниць 

2456 2458 2460 100,1 

Кількість зайнятих працівників по м. Лубни 

всього, осіб 

у т.ч: 

- малі підприємства 

- середні підприємства 

- фізичні особи-підприємці 

 

11739 

 

1347 

5432 

4960 

 

11770 

 

1350 

5450 

4970 

 

11830 

 

1370 

5470 

4990 

 

100,5 

 

101,5 

100,4 

100,4 

Питома вага зайнятих від загальної кількості 

зайнятих працівників підприємств-суб’єктів 

підприємницької діяльності по м. Лубни всього,% 

у т.ч.: 

- малі підприємства 

- середні підприємства  

- фізичні особи-підприємці 

 

 

100,0 

 

11,5 

46,3 

42,2 

 

 

100,0 

 

11,5 

46,3 

42,2 

 

 

100,0 

 

11,6 

46,2 

42,2 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб'єктами господарювання по м. Лубни, всього, 

млн. грн., 

 

 

6771,5 

 

 

7200,0 

 

 

7900,0 

 

 

109,7 
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у т.ч.:  

- малі підприємства 

- середні підприємства 

- фізичні особи-підприємці 

 

1195,5 

4275,8 

1300,2 

 

1200,0 

4700,0 

1300,0 

 

1300,0 

5200,0 

1400,0 

 

108,3 

110,6 

107,7 

Питома вага реалізованої продукції  

підприємствами  від загального обсягу 

реалізованої продукції суб’єктами 

господарювання по м. Лубни, всього, % 

у т.ч. 

- малі підприємства 

- середні підприємства  

- фізичні особи-підприємці 

 

 

 

100,0 

 

17,7 

63,1 

19,2 

 

 

 

100,0 

 

16,7 

65,3 

18,0 

 

 

 

100,0 

 

16,5 

65,8 

17,7 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

Показник 

2020/2021 

звіт 

2021/2022 

очікуване 

2022/2023 

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2021 року 

Кількість закладів, одиниць 

всього по Лубенській територіальній громаді 
21 21 21 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 9 9 9 100,0 

- сільські території 12 12 12 100,0 

Кількість учнів у закладах, тис. осіб, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
6991 7037 7133 101,4 

У тому числі:     

- м. Лубни 4993 5038 5082 100,9 

- сільські території 1998 1999 2051 102,6 

Середня наповнюваність класів, учнів, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
20,9 21,2 21,3 100,5 

У тому числі:     

- м. Лубни 25,7 26,1 26,2 100,4 

- сільські території 14,2 14,4 14,5 100,7 

Кількість педпрацівників (з сумісниками) –

осіб, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

663 655 655 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 388 391 391 100,0 

- сільські території 275 264 264 100,0 

Кількість учнів на одного учителя, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
11 11 11 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 13 13 13 100,0 

- сільські території 7 8 8 100,0 

Кількість класів з інклюзивним навчанням, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
20 28 32 114,3 

У тому числі:     

- м. Лубни 9 11 13 118,2 

- сільські території 11 17 19 111,8 

Кількість учнів з інклюзивною формою 

навчання, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

26 38 42 110,5 
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У тому числі:     

- м. Лубни 13 16 18 112,5 

- сільські території 13 22 24 109,1 

Кількість створених інклюзивно-ресурсних 

центрів, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

1 1 1 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 1 1 1 100,0 

- сільські території - - - - 

 

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

Показник 
2020/2021 

звіт 

2021/2022 

очікуване 

2022/2023                                                                                                                                

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2021 року 

Кількість закладів – всього, одиниць 1 1 1 1 

Кількість учнів, слухачів – всього, тис. осіб 0,103 0,121 0,183 151,2 

Прийнято учнів, слухачів – всього, тис. осіб 0,052 0,076 0,110 144,7 

у тому числі за рахунок державного та 

регіонального замовлення, тис. осіб 

0,052 0,076 0,110 144,7 

Підготовлено (випущено) кваліфікованих 

робітників – всього, тис. осіб 

0,055 0,045 0,063 140,0 

 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Показник 
2020/2021 

звіт 

2021/2022 

звіт 

2022/2023 

прогноз 

2022 рік 

у % до 2021 

року 

Кількість закладів – всього, одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість студентів у закладах – всього, тис. 

осіб 
0,998 1,011 1,081 106,9 

Прийнято студентів – всього, тис. осіб 0,286 0,353 0,465 131,7 

Випущено фахівців – всього, тис. осіб 0,327 0,291 0,303 104,1 

 

МЕРЕЖА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
 

  Показник 
2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2021 року 

Стадіони, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

2 2 2 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 2 2 2 100,0 

- сільські території - - - - 

Спортивні зали площею не менш як 162 м2, 

одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

27 27 27 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 11 11 11 100,0 

-  сільські території 16 16 16 100,0 
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ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

 

Показник 
2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз 

2022 рік 

у % до 

2010 року 

Масові та універсальні бібліотеки, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
3 29 28 96,6 

У тому числі:     

- м. Лубни 3 3 3 100,0 

- сільські території - 26 25 96,2 

Книжковий фонд бібліотеки,  тис. 

примірників,всього по Лубенській територіальній 

громаді 

64,42 323,6 269,8 83,4 

У тому числі:     

- м. Лубни 64,42 60,8 53,5 88,0 

- сільські території - 262,8 216,3 82,3 

Кількість читачів, тис. чоловік, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
4,6 20,3 17,8 87,7 

Плавальні басейни, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни - - - - 

-  сільські території - - - - 

Спортивні майданчики, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

59 59 59 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 23 23 23 100,0 

-  сільські території 36 36 36 100,0 

Кількість підприємств, установ, організацій, де 

проводяться фізкультурно-оздоровча робота, 

одиниць (без урахування кількості 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів), 

всього по Лубенській територіальній громаді 

9 9 9 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 9 9 9 100,0 

-  сільські території - - - - 

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-

спортивних клубів за місцем проживання 

населення, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

3 3 3 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 3 3 3 100,0 

- сільські території - - - - 

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, 

одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

1 1 1 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 1 1 1 100,0 

- сільські території - - - - 



107 

 

У тому числі:     

- м. Лубни 4,6 3,9 4,2 107,7 

- сільські території - 16,4 13,6 82,9 

Заклади культури клубного типу, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
1 46 46 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 1 1 1 100,0 

- сільські території - 45 45 100,0 

Кіноустановки з платним показом, тис. одиниць,  

всього по Лубенській територіальній громаді - 1 1 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни - 1 1 100,0 

- сільські території - - - - 

Відвідуваність населенням кіносеансів з платним 

показом, тис. чоловік, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

- 0,8 1,5 187,5 

У тому числі:     

- м. Лубни - 0,8 1,5 187,5 

- сільські території - - - - 

Музеї, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
- 2 2 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 1 1 1 100,0 

- сільські території - 1 1 100,0 

Відвідуваність музеїв населенням, тис. чоловік, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
23,1 7,6 20,7 272,4 

У тому числі:     

- м. Лубни 23,1 6,6 15,7 237,9 

- сільські території - 1,0 5,0 500,0 

Театри, одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни - - - - 

- сільські території - - - - 

Відвідуваність театрів населенням, чоловік, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни - - - - 

- сільські території - - - - 

Школи естетичного виховання ,одиниць, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
2 2 2 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 2 2 2 100,0 

- сільські території - - - - 

у них учнів, тис. чоловік 

всього по Лубенській територіальній громаді 
648 648 648 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 648 648 648 100,0 

- сільські території - - - - 
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ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я 

 

Показник 
2020 рік 

звіт 

2021рік 

прогноз 

2022рік 

прогноз 

2021рік у 

% до 2020 

року 

1. Захворюваність населення на 1 тисячу 

населення (первинна) *,  

всього по Лубенській територіальній громаді 

303,4 320,2 325,0 101,5 

Захворюваність у тому числі:     

1.1.Хвороби системи кровообігу*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
7,4 7,6 7,9 103,9 

1.2. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

10,7 10,7 10,7 100,0 

1.3. Злоякісні новоутворення*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
3,7 3,7 3,7 100,0 

1.4. Активний туберкульоз*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
    

1.5. Хвороби органів дихання*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
32,1 32,6 35,0 107,4 

1.6. Хвороби органів травлення*, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
3,7 3,7 3,7 100,0 

2. Смертність населення за основними 

причинами на 1 тисячу населення,  

всього по Лубенській територіальній громаді 

36,3 41,5 41,8 100,7 

У тому числі:     

- м. Лубни 18,3 20,3 20,4 100,5 

- сільські території громади 18,0 21,2 21,4 100,9 

Смертність у тому числі:     

2.1. Хвороби системи кровообігу, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
25,5 34,7 35,0 100,9 

У тому числі:     

- м. Лубни 12,2 13,5 13,6 100,7 

- сільські території громади 13,3 21,2 21,4 100,9 

2.2. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 

зовнішніх причин, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

1,8 1,2 1,1 91,7 

У тому числі:     

- м. Лубни 0,8 0,8 0,8 100,0 

- сільські території громади 1 0,4 0,3 75,0 

2.3. Новоутворення, 

всього по Лубенській територіальній громаді 
4,9 5,6 5,8 103,6 

У тому числі:     

- м. Лубни 2,5 2,5 2,5 100,0 

- сільські території громади 2,4 3,1 3,3 106,4 

3. Материнська смертність на 1 тисячу живо 

народжених, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни - - - - 

- сільські території громади - - - - 

4. Смертність дітей до 1 року життя на 1 

тисячу живо народжених, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

2,8 12,6 0 - 
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У тому числі:     

- м. Лубни 2,8 0 0 - 

- сільські території громади 0 12,6 0 - 

5. Кількість центрів ПМСД,  

всього по Лубенській територіальній громаді 
2 2 2 100,0 

У тому числі:     

- м. Лубни 1 1 1 100,0 

- сільські території громади 1 1 1 100,0 

6. Відсоток охоплення населення наглядом 

лікарів первинної ланки, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни 100 100 100 - 

- сільські території громади 92 92 98 - 

7. Кількість декларацій, укладених з лікарями 

первинної ланки, шт., 

всього по Лубенській територіальній громаді 

55307 60578 61258 101,1 

У тому числі:     

- м. Лубни 44673 45326 45617 100,6 

- сільські території громади 10634 15252 15641 102,6 

8. Відсоток населення, що підписали 

декларації з лікарями первинної ланки, 

всього по Лубенській територіальній громаді 

- - - - 

У тому числі:     

- м. Лубни 99,2 95,3 95,9 - 

- сільські території громади 65,9 62,8 62,4 - 

9. Кількість захворілих на COVID-19, чол., 

всього по Лубенській територіальній громаді 
996 5414 4061 75 

10. Кількість померлих від COVID-19, чол., 

всього по Лубенській територіальній громаді 
30 155 100 64,5 

11. Кількість щеплених від COVID-19, чол., 

всього по Лубенській територіальній громаді 
- 22987 47666 207,4 

У тому числі:     

- м. Лубни - 17447 33625 192,7 

- сільські території - 5540 14041 253,4 

 

*    - за даними КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 
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Бюджет розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік 
 

№ 

з/п 
Найменування проєктів 

Загальний 

обсяг 

фінансування у 

2022 році,  

тис. грн. 

Джерела фінансування у 2022 році, тис. грн.  

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Кошти 

підприємств 
Інші 

1. Реконструкція стадіону «Центральний» 1000,0 - 1000,0 - - 

2. Будівництво Лубенського дошкільного навчального 

закладу комбінованого типу для дітей з проблемами 

опорно-рухового апарату та вадами мовлення на 12 груп по 

вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни Полтавської області 

1000,0 - 1000,0 - - 

3. Нове будівництво спортивного майданчика  зі штучним 

покриттям на території НВК № 9 по вул. Автомобільній,4 в 

м. Лубни Полтавської області 

500,0 - 500,0 - - 

4. Капітальний ремонт сільських ФАПів 500,0 - 500,0 - - 

5. Реконструкція приймального відділення та 

фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» за адресою: вул. П’ятикопа, 26 

2500,0 - 2500,0 - - 

6. Придбання засобів реабілітації 50,0 - 50,0 - - 

7. Створення заповідних зон 200,0 - 200,0 - - 

8. Реконструкція парку «Молодіжний» 300,0 - 300,0 - - 

9. Капітальний ремонт скважин,водогону по селах 

територіальної громади 

1000,0 - 1000,0 - - 

10. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з 

впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни 

36300,0  3300,0 - 33000,0 

11. Реконструкція пляжу «Водокачка» 500,0 - 500,0 - - 

12.  Реконструкція очисних споруд с. Солониця 1500,0 - 1500,0 - - 

13. Установка сонячних батарей на об'єктах КП «Лубни-

водоканал» 

500,0 - 500,0 - - 

14. Капітальний ремонт доріг 10000,0 - 10000,0 - - 

15. Придбання дитячих спортивних майданчиків 200,0 - 200,0 - - 
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16. Капітальний ремонт архіву 30,0 - 30,0 - - 

17. Ігровий комплекс для учнів Лубенської спеціалізованої 

школи №6 

200,0 - 100,0 - 100,0 

18. Клас під відкритим небом на території Лубенської ЗОШ I-

III ступенів №1 

194,34 - 97,17 - 97,17 

19. Забезпечення доступності будівлі опорного закладу 

«Вовчицький ліцей» для людей з обмеженими 

можливостями 

200,0 - 100,0 - 100,0 

20. Капітальний ремонт частини твердого покриття (укладання 

тротуарної плитки ) на території ЗДО № 17 «Золотий 

ключик» 

200,0 - 200,0 - - 

21. Поліпшення екологічного стану та благоустрій 

прибережної зони ставка «Бардаківський» в селі 

Калайдинці Лубенського району Полтавської області 

173,2 - 173,2 - - 

22. «Здорова нація» створення хокейного майданчика на 

території с. Засулля 

166,88 - 166,88 - - 

23. Розбудова спортивно-ігрової зони «Рекреація моєї мрії» на 

прилеглій території будинків по вул. Київській,9,12,15,15а 

м. Лубни 

179,85 - 179,85 - - 

24. Придбання шкільного автобуса 1000,0 - 1000,0 - - 

25. Реконструкція велосипедної доріжки по проспекту 

Володимирському у м. Лубни 

500,0 - 500,0 - - 

 Всього: 58894,27  25597,1  33297,17 

 

 

5.2. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ФІНАНСУВАТИ У 2022 РОЦІ 

 

№ 
з/п 

 
Назва програми 

Коли і яким 
документом 
затверджена 

Відповідальні за реалізацію програми 

1 2 4 11 

1. 
Інвестиційна програма Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління у сфері 

Рішення сорок п’ятої сесії 6 

скликання від 05.09.2014 р. 

Лубенського комунального житлово-

експлуатаційного управління виконкому 
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поводження з побутовими відходами у м. Лубни на 

2014-2025 рр. 

Лубенської міськради 

2. 

Комплексна програма підтримки учасників АТО  та 

ООС та членів їх сімей – мешканців Лубенської 

територіальної громади у новій редакції 

Рішенням дев’ятої сесії 7 

скликання 

 від 19 серпня 2016 року 

у новій редакції позачергової 

третьої сесії 8 скликання від 

24.12.2020 року 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міської ради 

3. 

Інвестиційна програма ТОВ «Чисте місто плюс» у 

сфері поводження з побутовими відходами на 

території м. Лубни на 2019-2023 роки 

Рішення сорок третьої сесії 7 

скликання від 14.02.2019 р. 
Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

4. 

Програма часткового відшкодування відсоткових 

ставок за залученими кредитами на заходи з 

підвищення енергоефективності у м. Лубни на 2020 – 

2025 роки 

Рішення сорок дев’ятої сесії 7 

скликання від 19.12.2019 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

5. 
Міська комплексна програма реалізації сімейної, 

молодіжної та ґендерної політики на 2020-2024 роки 

Рішення сорок дев’ятої сесії 7 

скликання від 19.12.2019 р. 

Відділ сім’ї, молоді та спорту виконкому 

Лубенської міськради 

6. 
Програма запровадження в місті Лубни роздільного 

збору твердих побутових відходів на 2020-2023 роки 

Рішення п’ятдесятої сесії 7 

скликання від 20.02.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

7. 

Комплексна програма з реконструкції та оновлення 

систем водопостачання та  водовідведення у місті 

Лубни на 2020-2032 роки   

Рішення п’ятдесятої сесії 7 

скликання від 20.02.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

8. 
Програма розвитку Лубенського краєзнавчого музею 

імені Гната Стеллецького на 2021-2023 роки 

Рішення п’ятдесят шостої  сесії 7 

скликання від 13.08.2020 р. 

Лубенський краєзнавчий музей імені                       

Гната  Стеллецького 

9. 

Програма з утримання, будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного ремонту автомобільних 

доріг та тротуарів міста Лубен на 2021-2022 роки 

Рішення п’ятдесят сьомої сесії 7 

скликання від 01.10.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

10. 

Програма на 2021-2022 роки з виготовлення технічної 

документації новоствореним ОСББ та 

багатоквартирним будинкам, що планують створити 

ОСББ в м. Лубни 

Рішення п’ятдесят сьомої сесії 7 

скликання від 01.10.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

та Лубенське комунальне житлово-

експлуатаційне управління 

11. 

Програма співфінансування капітальних ремонтів 

багатоповерхових будинків у м. Лубни на 2021-2024 

роки 

Рішення п’ятдесят сьомої сесії 7 

скликання від 01.10.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

та Лубенське комунальне житлово-

експлуатаційне управління 
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12. 

Програма підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів на 2021-2022 роки  

Рішення п’ятдесят сьомої сесії 7 

скликання від 01.10.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

13. 
Програма поліпшення екологічного стану річки Сула 

та водоймищ в межах міста Лубни на 2021-2022 роки 

Рішення п’ятдесят восьмої сесії 7 

скликання від 15.10.2020 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

14. 

Програма забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів війни та осіб на яких 

поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Рішення  п’ятдесят восьмої сесії 7 

скликання  від  15.10.2020 р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

15. 

Програма оборонної та мобілізаційної роботи на 

2021-2025 роки 

Рішення третьої сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. 

 

Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

Лубенський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки  

Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

16. 

Комплексна програма профілактики правопорушень 

на 2021-2025 роки 

Рішення третьої сесії 8 скликання 

від 24.12.2020 р. 

 

Виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

Лубенський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки  

Сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

17. 

Положення про стипендію Лубенської міської ради 

«Обдарованість»  

Рішення п’ятої  сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

 

Відділ сім’ї, молоді та спорту виконкому 

Лубенської міськради 

18. 

Комплексна програма  запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

у Лубенській територіальній громаді на 2021 -2025 

роки 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

Відділ сім’ї, молоді та спорту виконкому 

Лубенської міськради 

19. 
Екологічна програма Лубенської територіальної 

громади  на 2021 – 2023 роки 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021р.  

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

20. 

Програма «Капітальний ремонт існуючих 

каналізаційних колекторів та оглядових колодязів на 

системах водовідведення Лубенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021р.  Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

21. Програма «Питна вода  Лубенської територіальної Рішення п’ятої сесії 8 скликання Управління житлово-комунального 
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громади на 2021-2025 роки» від18.02.2021 р. господарства виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-водоканал» 

22. 

Програма поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин на території 

Лубенської територіальної громади  на 2021-2022 рр. 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської 

міськради, КП «Лубни-водоканал» 

23. 

Комплексна програма «Соціальна робота із соціально 

вразливими категоріями сімей, дітей та молоді 

Лубенської територіальної громади  2021-2023 роках» 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

Лубенський міський центр соціальних служб 

24. 

Програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

розвитку та удосконалення цивільного захисту 

населення на 2021-2025 роки в новій редакції 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

- виконавчий комітет Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області;  

- управління, відділи, служби та інші 

структурні підрозділи виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області; 

- підприємства, установи та організації 

комунальної форми власності; 

- 3 державний пожежно-рятувальний загін 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області. 

25. 
Програма захисту прав дітей у Лубенській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

Служба у справах дітей  виконкому 

Лубенської міськради 

26. 

Програму правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населення Лубенської територіальної 

громади на 2021 -2025 роки 

Рішення п’ятої сесії 8 скликання 

від 18.02.2021 р. 

Лубенський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

27. 

Програма «Громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

Рішення сьомої сесії 8 скликання 

від 08.04.2021 р. 

Відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконкому Лубенської міськради, відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю виконкому Лубенської 

міськради 

28. 
Програма забезпечення житлом учасників бойових 

дій (АТО, ООС) та членів їх сімей на 2021-2025 роки 

Рішення сьомої сесії 8 скликання 

від 08.04.2021 р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

29. 

Програма зі збереження та забезпечення охорони 

об’єктів культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення восьмої сесії 8 

скликання від 10.06.2021 року 

Управління культури і мистецтв, відділ 

містобудування та архітектури, Управління 

житлово-комунального господарства та 
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капітального будівництва 

30. 

Програма національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Лубенської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

Рішення восьмої сесії 8 

скликання від 10.06.2021 року 

Управління освіти виконкому Лубенської 

міськради 

31. 

Програма утримання та розвитку Комунального 

підприємства «Стадіон Центральний» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

директор Комунального підприємства 

«Стадіон Центральний» 

32. 

Програма з утримання об’єктів та майна комунальної 

власності Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконкому Лубенської 

міськради 

33. 

Програма сприяння виконанню рішень судів, інших 

виконавчих документів та сплати судового збору на 

2022 рік 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Юридичний відділ виконкому Лубенської 

міськради 

34. 

Програма з покращення водопостачання та 

водовідведення сільських населених пунктів 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р.  Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

35. 

Програма з утримання та поточного ремонту мереж 

вуличного освітлення та засобів регулювання 

дорожнього руху Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки  

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

36. 

Програма з поліпшення утримання та збереження 

зелених насаджень Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 
Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

37. 

Програма аварійно-рятувально-водолазного 

обслуговування водних об’єктів Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 
Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

38. 

Програма «Організація та проведення санітарного 

очищення території Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 
Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

39. 

Програма з утримання та поточного ремонту 

кладовищ, пам’ятників, меморіальних дощок та місць 

захоронення видатних діячів Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 
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40. 
Програма з утримання та ремонту доріг Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

41. 
Програма «Поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки в місті Лубни на2022-2024роки» 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

42. 
Програма утримання фонтану в м. Лубни на 2022-

2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

43. 

Програма утримання та розвитку об’єктів 

інфраструктури сільських населених пунктів 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

44. 
Програма «Безпечна громада на 2022-2024 роки» Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

45. 
Програма з благоустрою Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки  

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

46. 

Програма ремонту та реконструкції інженерних 

вводів багатоквартирних житлових будинків та 

оснащення їх засобами обліку на території 

Лубенської територіальної громади на 2021-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

 
Управління житлово-комунального 

господарства виконкому Лубенської міськради 

47. 
Програма «Розвиток фізичної культури і спорту у 

Лубенській територіальній громаді на 2022-2024р р.» 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

18.08.2021 р. 

Сектор з питань фізичної культури та спорту 

відділу сім’ї молоді та спорту виконкому 

Лубенської міськради 

48. 

Комплексна програма розвитку загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

 

Управління освіти виконкому Лубенської 

міськради 

49. 

Програма виплати одноразової допомоги дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022 

- 2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

 

Управління освіти виконкому Лубенської 

міськради 

50. 

Програма «Шкільне харчування» на 2022 – 2024 роки Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

 

Управління освіти виконкому Лубенської 

міськради 

51. 
Програма утримання та розвитку Лубенської 

комунальної дирекції кінотеатру на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Лубенська комунальна дирекція кінотеатру 
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52. 

Програма утримання та розвитку Комунального 

міського парку культури та відпочинку на 2022-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Комунальний міський парк культури та 

відпочинку 

53. 

Програма розвитку туризму в Лубенській 

територіальній громаді  на 2021-2025 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

 

Управління культури і мистецтв, відділ 

містобудування та архітектури, Управління 

житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва, сім’ї молоді та 

спорту, управління освіти 

54. 

Програма утримання та розвитку Центру культури і 

дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2022-2024 роки 

 Рішення десятої сесії 8 

скликання від 18.08.2021 р. 

 

 Центр культури і дозвілля 

55. 
Програма розвитку Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика на 2022-2024 року 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Публічна бібліотека імені Володимира Малика 

56. 

Програма фінансової підтримки та розвитку 

Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 

2022-2024 роки   

Рішення десятої сесії восьмого 

скликання від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради  

Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

57. 

Програма «Забезпечення окремих груп населення 

Лубенської територіальної громади за певними 

категоріями захворювань лікарськими 

засобами,виробами медичного призначення та 

технічними засобами медичного призначення на 

2022-2024 роки» 

Рішення десятої сесії восьмого 

скликання від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради 

Комунальне підприємство «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

58. 

Програма фінансової підтримки КП «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії восьмого 

скликання від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, Комунальне 

підприємство «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради 

59. 

Цільова соціальна програма забезпечення виробами 

медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії восьмого 

скликання від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, Комунальне 

підприємство «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради 
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60. 

Програма фінансової  підтримки Комунального 

підприємства «Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради 

на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, Комунальне 

підприємство "Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка" Лубенської 

міської ради 

61. 

Програма «Надання додаткових медичних послуг 

(понад державні гарантії медичного обслуговування) 

населенню Лубенської територіальної громади на 

2022-2024 роки» 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради 

62. 

Програма «Підвищення рівня надання медичної 

допомоги, збереження здоров’я населення, розвитку 

та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лубенської міської ради на 2022-2024 

роки» 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради, КП «Центр ПМСД» 

Лубенської міської ради 

63. 
Комплексна програма розвитку соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

64. 

Програма відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян у Лубенській 

територіальній громаді на 2022 рік 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

65. 

Програма відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним 

транспортом приміського сполучення на 2022-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

66. 
Програма відшкодування громадянам вартості 

проїзду міжміським транспортом на 2022-2024 роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

Управління соціального захисту населення 

виконкому Лубенської міськради 

67. 

Програма з відзначення державних, професійних 

свят, урочистих подій, ювілейних дат, заохочення 

колективів, окремих громадян та проведення заходів 

у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 

роки 

Рішення десятої сесії 8 скликання 

від 18.08.2021 р. 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

68. 

Програма розробки Комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральних планів населених пунктів, 

детальних планів території Лубенської територіальної 

Рішення дванадцятої сесії 8 

скликання від 07.10.2021 р. 

 

Відділ містобудування та архітектури 

виконкому Лубенської міськради 
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громади на 2021 – 2023 роки 

69. 

Програма фінансової підтримки закладів охорони 

здоров’я Лубенської територіальної громади з 

відшкодування витрат за перевезення працівників у 

період посиленого карантину 

Рішення дванадцятої сесії 8 

скликання від 07.10.2021 р. 

 

Управління охорони здоров’я виконкому 

Лубенської міськради 

 

70. 

Програму фінансової підтримки громадських 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів 

Лубенської територіальної громади, діяльність яких 

має соціальну спрямованість, на 2022 -2025 роки 

Рішення дванадцятої сесії 8 

скликання від 07.10.2021 р. 

 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

71. 
Програма фінансової підтримки КУ РМР «Радіо - 

Лубни» 

Проєкт рішення Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 

5.3. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ РЕАЛІЗОВУВАТИ У 2022 РОЦІ 

 
№ 

з\п 

Назва проєкту Загальний 

обсяг 

фінансу-

вання у 

2022 р., 

 тис. грн. 

Джерела фінансування у 2022 році,  

тис. грн. 

Економічний (соціальний) ефект 

від реалізації проєкту 

 Держав-

ний 

бюджет  

Облас-

ний 

бюджет 

Бюджет 

громади 

Інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Інвестиційні програми (проєкти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

1.1. Нове будівництво водоводу від водозабір-

ного майданчика № 2 по вулиці Вишне-

вецьких до будинку № 19/1 в м. Лубни 

Полтавської області. Коригування 
9994,44 8994,44 - 1000,0 - 

- зменшення кількості аварій на 

водопровідній мережі міста; 

- забезпечення сталого тиску в 

мережі та безперебійної подачі 

води мешканцям міста; 

- покращення якості питної води; 

- зниження експлуатаційних затрат 

на обслуговування водоводу 

1.2. Будівництво Лубенського дошкільного 

навчального закладу  комбінованого типу 

для дітей з проблемами опорно-рухового 

апарату та вадами мовлення на 12 груп по 

34028,007 30528,007 - 3500,0 - 

- збільшення відсотка охоплення 

дітей мікрорайону і міста 

дошкільною освітою; 

- надання якісної корекції 
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вул. Ватутіна, 39 в м. Лубни Полтавської 

області 

фізичного та розумового розвитку, 

тривалої реабілітації, виправлення 

недоліків розвитку дитини 

2. Проєкти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області 

2.1. Реконструкція велосипедної доріжки по 

проспекту Володимирському у м. Лубни 

2120,669 - 600,0 1520,669 - 

- надання можливості безпечного і 

вільного пересування велосипедом 

- зниження транспортного наван-

таження на дороги та  інтенсив-

ності автомобільного руху; 

- покращення екологічного стану 

довкілля 

3. Проєкти, реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги 

3.1. Реконструкція системи водопостачання та 

водовідведення з впровадженням 

енергозберігаючих технологій в м. Лубни 

(НЕФКО) 

36300,0 

 
- - 3300,0 

33000,0 

 

- економія електроенергії; 

- зменшення втрат води у мережах; 

- підвищення якості питної води 

3.2. Забезпечення надання якісних публічних 

послуг шляхом покращення благоустрою та 

вдосконалення системи збору ТПВ 

(ГОВЕРЛА) 
998,0 - - 180,0 818,0 

- покращення санітарного стану 

міста та естетичного вигляду місць 

збору ТПВ; 

- виховання у мешканців культури 

роздільного збору і сортування 

ТПВ 

3.3. Придбання офісного обладнання для 

проведення навчання та промоційних 

заходів по громадському бюджету участі 

(ГОВЕРЛА) 

 

80,0 - - - 80,0 

- покращення навичок громадян у 

партисипативному бюджетуванні; 

- надання можливостей для 

проведення заходів із залученням 

громадськості 

4. Інші проєкти 

4.1. Реконструкція приймального відділення та 

фізіотерапевтичного кабінету під відділення 

невідкладної (екстреної) медичної допомоги 

КП «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» за адресою: вул. П’ятикопа, 26 

2500,0 - - 2500,0 - 

- створення сучасного відділення 

допомоги пацієнтам невідкладних 

станів; 

- забезпечення обслуговування 

широких верств населення, надання 

населенню доступу до якісної 

медичної допомоги; 
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- проведення профілактики 

захворювань; 

- створення 30 робочих місць 

Бюджет участі Полтавської області 2021 року 

4.2. Ігровий комплекс для учнів Лубенської 

спеціалізованої школи № 6 

200,0 - 100,0 100,0 - 

- встановлення безпечного, 

екологічного обладнання; 

- забезпечення можливості 

займатися фізичною культурою та 

спортом, рухливими іграми учням 

школи та дітям мікрорайону 

4.3. Клас під відкритим небом на території  

Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

194,34 - 97,17 97,17 - 

- сприяння розвитку нових форм 

освіти в громаді,  

- створення креативних соціальних 

і освітніх проєктів учнями школи; 

проведення тренінгів, майстер-

класів, воркшопів; 

- підтримка медіа-центру та 

культурно-просвітницьких заходів 

4.4. Забезпечення доступності будівлі опорного 

закладу «Вовчицький ліцей» для людей з 

обмеженими можливостями. 

199,99 - 99,995 99,995 - 

- створення безбар’єрного 

оточуючого середовища; 

- забезпечення безпроблемного 

пересування по прилеглій 

території; - забезпечення 

доступного заїзду у приміщення 

маломобільних груп населення 

Шкільний громадський бюджет  Полтавської області 2021 року 

4.5. Сучасний хол та коридор школи – приємне 

перебування та гарний настрій 

200,0 - 100,0 100,0 - 

- осучаснення інтер’єру школи;  

- більша комфортність для 

рекреаційного відпочинку та спіл-

кування у позаурочний час; 

 - надання можливості психоло-

гічного розвантаження після 

уроку; 

- збільшення місця для 

розміщення інформації про життя  
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4.6. Облаштування безпечною огорожею 

частини території Лубенської 

спеціалізованої школи №6 

200,0 - 100,0 100,0 - 

- обладнання надійним парканом 

частини пришкільної території; 

- покращення естетичного стану 

пришкільної території; 

- організація безпечного сучасного 

простору для навчання та дозвілля 

на свіжому повітрі 

4.7. «Фойє школи – візитівка закладу» 

200,0 - 100,0 100,0 - 

- осучаснення фойє та коридору 1-

го поверху, створення комфорт-

ного, безпечного та естетичного 

місця в закладі; 

- надання можливості психологіч-

ного та емоційного розвантаження 

після уроку 

4.8. Створення інформаційно-ресурсного центру 

у  Лубенській ЗШ І-ІІІ ст. №1 

197,88 - 98,94 98,94 - 

- підвищення рівня успішності 

дітей та більшого заохочення до 

навчання; 

- можливості для поглибленого 

засвоєння навчального матеріалу 

4.9. «Модернізація шкільної їдальні» 

199,99 - 99,995 99,995 - 

- облаштування у залі харчоблоку 

навчального закладу сучасного 

простору, що відповідає вимогам 

гігієнічного та естетичного 

виховання;  

- популяризація раціонального і 

збалансованого харчування 

Громадський бюджет Лубенської територіальної громади 2021 року 

4.10. Розбудова спортивно-ігрової зони 

«Рекреація моєї мрії» на прилеглій території 

будинків по вул. Київській, 9, 12, 15, 15А   

м. Лубни» 
179,85 - - 179,85 - 

- стимулювання жителів до 

подальшого благоустрою території; 

- збільшення рекреаційної при-

вабливості мікрорайону;  

- створення нових можливостей для 

здорового дозвілля 

4.11. Капітальний ремонт частини твердого 

покриття (укладання тротуарної плитки) на 
200,0 - - 200,0 - 

- забезпечення сприятливих і 

безпечних умов для проведення 
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території ЗДО № 17 «Золотий ключик» занять, відпочинку, ігор та розваг 

вихованців;  

- створення привабливого, есте-

тичного вигляду території закладу 

4.12. Поліпшення екологічного стану та 

благоустрій прибережної зони ставка 

«Бардаківський» в селі Калайдинці 

Лубенського району Полтавської області   

173,12 - - 173,12 - 

- поліпшення екологічного стану 

ставка; 

- розв'язання місцевих водогоспо-

дарських і екологічних проблем 

4.13. Здоров’я – основа благополуччя людини      

60,0 - - 60,0 - 

- профілактика захворювань 

серцево-судинної системи; 

- збереження життя  та здоров’я 

людей 

4.14. «Здорова нація» створення хокейного 

майданчика на території с. Засулля 

166,88 - - 166,88 - 

- фізичний та соціальний розвиток 

усіх верств населення; 

- можливість займатися спортом в 

зимовий період, проводити куль-

турне дозвілля та загартовувати 

своє здоров’я 

ВСЬОГО: 88393,166 39522,447 1396,1 13576,619 33898,0 - 

 

 

Секретар міської ради          Маргарита КОМАРОВА 
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На чотирнадцяту сесію  

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

16 грудня 2021 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку  

Лубенської територіальної громади на 2021 рік та Програму економічного і 

соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік 

 

Програма економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік була затверджена рішенням п’ятої сесії Лубенської міської 

ради восьмого скликання 18.02.2021 року. 

Програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2022 рік розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету разом з управліннями, відділами і службами виконавчого 

комітету, закладами, що фінансуються з місцевого бюджету, на основі даних 

підприємств, установ і організацій Лубенської територіальної громади відповідно 

до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» та інших чинних нормативно-

правових актів.  

Метою Програми економічного і соціального розвитку Лубенської 

територіальної громади на 2022 рік є утримання позитивних тенденцій розвитку 

промислового та аграрного сектору громади, спрямування зусиль на забезпечення  

стабільно-високого рівня життя та добробуту населення,  створення належних умов 

для ведення бізнесу, покращення інвестиційного клімату, сприяння інтеграції 

економічної, соціальної та екологічної політик та реалізації комплексу системних 

реформ в умовах децентралізації. 

 

Протягом 2021 року економічна ситуація характеризувалася позитивною 

динамікою розвитку основних галузей промислового комплексу, що представлений 

7 основними галузями, найбільшими з яких є харчова промисловість, 

машинобудування, деревообробна та фармацевтична  промисловості. 

Програмою економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2021 рік планувалося збільшити обсяг реалізації промислової продукції 

до 2,8 млрд. грн.  

Згідно з моніторинговими даними, за 10 місяців 2021 року обсяги реалізації 

промислової продукції склали 2573,4 млн. грн. (125,8 % до відповідного періоду 

минулого року), що складає 91,9 % до запланованих річних показників. 

Зважаючи на позитивну динаміку виробничої діяльності промислових 

підприємств, на кінець 2021 року очікується перевиконання запланованого 

показника за рахунок зростання обсягів реалізації у основних галузях 

промисловості: машинобудівній – на 43,0 %, деревообробній – на 41,9 %, 

фармацевтичній – на 1,3 %.   

Враховуючи стабільність у функціонуванні провідних галузей промисловості 

регіону та всі перспективи до їх подальшого зростання, програмою на 2022 рік 
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передбачено зростання обсягів реалізації промислової продукції до 3,3 млрд. грн., 

що становитиме у фактичних цінах 110,0 % до попереднього року. 

Передумовою для зростання обсягів виробництва та реалізації промислової 

продукції є те, що промисловими підприємствами у 2022 році планується значна 

робота по розширенню виробництва, збільшенню асортименту та покращенню 

якості продукції, виходу на нові ринки збуту. Найбільш активно ця робота ведеться 

на підприємствах фармацевтичної, машинобудівної, харчової та деревообробної 

промисловості.  

 

Базовою складовою агропромислового комплексу Лубенської територіальної 

громади є сільське господарство, яке складається з рослинництва і тваринництва.  

У Лубенській територіальній громаді площа земель сільськогосподарського 

призначення становить 81,1 тис. га. У структурі посівних площ головне місце 

посідають  зернові, овочеві та технічні культури. 

Прикладом успішного прибуткового господарства, яке спеціалізується на 

вирощуванні зернових культур, є СФГ «Діброва». У 2021 році господарники 

засіяли 200 га пшениці озимої, по 80 га ячменю озимого та ярого, близько 240 га 

кукурудзи, соняшника, сої. Урожайність 2021 року у порівнянні із 2020 роком 

підвищилася по всіх видах зернових культур. 

Одним із найуспішніших фермерських господарств Лубенщини є ФГ «ЕКО-

КРАЙ», що спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід.  У садах господарства 

вирощують фрукти (яблука, груші, сливи тощо), ягідні культури, налагоджено 

виробництво соків, сухофруктів, пастили, цукатів. За 2021 рік ФГ «ЕКО-КРАЙ» 

наростило виробництво у порівнянні з 2020 роком на 25 % та створило додатково 

50 робочих місць. 

Успішним  господарством громади, що працює у галузі тваринництва, є ФГ 

«ВІТАС» і К. Поголів’я  ВРХ цього господарства у поточному році складає 862 

гол., у тому числі корів – 352 гол. Валове виробництво молока - 18253 ц, 

реалізовано м’яса на забій – 692 ц.  Господарство  веде будівництво приміщень для 

ВРХ та постійно оновлює техніку сільськогосподарського призначення. 

Одним із найважливіших завдань на сьогодні є продовження надання 

державної та регіональної підтримки галузі тваринництва. Так, у 2021 році 

виконавчим комітетом прийнято документи для отримання дотації за бджолосім’ї 

від 61 бджоляра (проти 39 осіб у 2020 році) за 4249 бджолосімей (2020 рік - 

2819 бджолосімей) на суму 849,8 тис. грн. проти 563,80 тис. грн. у 2020 році. 

У 2022 році очікується збільшення обсягів виробництва валової продукції 

сільськогосподарського призначення у порівнянні з 2021 роком, реалізація заходів 

державної підтримки у сфері АПК, подальший розвиток садівництва та ягідництва 

тощо. 

 

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 

сільських територій у поточному році розпочато процес підписання 

дипломатичного документу - Меморандуму про співпрацю із 

сільгосптоваровиробниками Лубенської територіальної громади. 

Значну увагу приділено питанню безпеки руху транспорту дорогами 

обласного значення Лубенської територіальної громади. З метою вирішення цієї 

проблеми між Лубенською міською радою та ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області» підписаний Меморандум та розпочаті роботи по приведенню 
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до належного експлуатаційного стану смуг відведення автомобільних доріг 

загального користування державного значення. На цей час роботи проводяться за 7 

напрямками на ділянках загальною протяжністю 82,5 км. 

У поточному році з місцевого бюджету виділено 499 тис. грн. для здійснення 

ямкового ремонту доріг комунальної власності у 10 населених пунктах громади. 

У 2022 році планується реконструкція та проведення поточних ремонтів 

мереж вуличного освітлення сільських населених пунктів, ремонтних робіт у 

сільських будинках культури, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, 

здійснення капітального, поточного ремонту дорожнього покриття та його 

експлуатаційне утримання та інші заходи для забезпечення розвитку сільських 

населених пунктів громади. 

 

Значна увага приділяється виконавчим комітетом додатковому залученню 

інвестицій у соціально-економічний розвиток громади. 

Протягом останніх років одним з пріоритетів у цьому напрямку є участь у 

регіональному конкурсному відборі проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку.  

На участь у конкурсі проєктів і програм, що можуть фінансуватися за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у 2021 році виконавчим 

комітетом міської ради були подані 2 проєкти: будівництво нового ДНЗ 

комбінованого типу по вул. Ватутіна та нове будівництво водоводу від 

водозабірного майданчика № 2 по вулиці Вишневецьких. 

У поточному році відбувалася реалізація проєктів-переможців ДФРР 

минулого року: реконструкція з термомодернізацією ЗОШ № 3 та ДНЗ № 9 

«Берізка». 

Виборов перемогу у обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних 

громад Полтавської області проєкт «Реконструкція велосипедної доріжки по 

проспекту Володимирському у м. Лубни», завдяки чому у 2022 році з обласного 

бюджету на його реалізацію буде залучено 600,0 тис. грн. 

Протягом 2021 року активізована діяльність з участі мешканців громади у 

громадських бюджетах усіх рівнів, що надає можливості для участі громадян у 

визначенні пріоритетних напрямків фінансування. 

Так, у 2021 році мешканці громади брали участь у таких конкурсах 

обласного рівня: 

- конкурс «Бюджет участі Полтавської області» (подано 9 проєктів від 

громади, переможцями за результатами голосування визнано 3 проєкти); 
- конкурс Шкільний громадський бюджет Полтавської області» (подано 12 

проєктів, 5 - отримали перемогу); 

- конкурс «Екологічні ініціативи Полтавської області» (подано 5 проєктів, 

переможці – 2 проєкти). 

На їх реалізацію з обласного бюджету буде залучено 894,2 тис. грн. 

Також у 2021 році затверджено Програму «Громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки», в рамках якої було проведено 

конкурс «Громадський бюджет Лубенської територіальної громади 2021 року», на 

який допущено до голосування 18 проєктів, на реалізацію 5 проєктів-переможців 

буде спрямовано з місцевого бюджету майже 780,0 тис. грн. Зараз триває конкурс 

«Шкільний громадський бюджет Лубенської територіальної громади», 

завершилось голосування за 11 проєктами, переможці будуть визначені до кінця 
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року. 

Триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями: Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (NEFCO), Ініціативою Європейського Союзу «Мери за 

економічне зростання» (M4EG) та іншими іноземними надавачами допомоги.  

За результатами конкурсних відборів Лубенська міська рада у 2021 році стала 

партнером кількох проєктів міжнародного співробітництва: 

- проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС 

про енергоефективність в Україні» (партнер - GIZ); 

- українсько-фінський проєкт «Діємо для здоров’я»; 

- проєкт «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА») (партнер – USAID). 

Ця співпраця надасть у подальшому можливості залучити грантові кошти для 

реалізації проєктів громади. 

 

Протягом 2021 року тривала робота по реалізації проекту «Реконструкція 

системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих 

технологій в м. Лубни» у співпраці з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (NEFCO).  

 

Крім того, протягом 2021 року подавалися проєктні заявки на участь у інших 

програмах і конкурсах усіх рівнів (Програмі «Жити на рівних» БО «Фонд родини 

Нечитайло», Конкурсі проєктів з поліпшення соціально-економічних умов 

Представництва МОМ в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID, Конкурсі  інфраструктурних грантів «House of Europe Opportunities 

2020/2021», Програмі з відновлення України, Проєкті «DREAMaction – підтримка 

громад в процесі їх розвитку» тощо).  

 

У 2022 році буде продовжено участь громади у конкурсі проєктів ДФРР, 

обласному проєкті розвитку територіальних громад, громадських бюджетах усіх 

рівнів, триватиме співпраця у рамках міжнародного співробітництва, 

здійснюватиметься пошук нових грантових пропозицій. 

Також на 2022 рік запланована реалізація проєктів-переможців обласних 

конкурсів минулого року (із залученням коштів обласного бюджету) та реалізація 

проєктів-переможців громадського бюджету Лубенської територіальної громади та 

шкільного громадського бюджету (за рахунок коштів місцевого бюджету). 

 

Велика увага в Лубенській територіальній громаді приділяється розвитку та 

розбудові об’єктів інфраструктури. 

Так, у 2021 році завершено будівництво спортивного майданчика по 

вул.Тернівській, 21 на загальну суму 1,5 млн. грн. та  роботи по реконструкції 

зливної станції по вул. Березовій, 55 в м. Лубни (коригування) на суму 344,8 тис. 

грн. Також у рамках реалізації програми «Здорова країна» проведено 

облаштування мультифункціональних спортивних майданчиків на умовах 

співфінансування з державним бюджетом (80 %), обласним бюджетом (10 %) та з 

місцевим бюджетом (10 %, що складає  816,0 тис.  грн.). На території громади 

встановлено 17 майданчиків  зі штучним покриттям загальною площею 140,0 м2 

(15 – у м. Лубни, 2 – у сільських населених пунктах). 
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Особлива увага приділяється ремонту дорожнього покриття та тротуарів. 

Всього протягом 2021 року у громаді виконано дорожніх робіт на суму 17,8 млн. 

грн., що на 23,3 % більше, ніж у попередньому році. 

В цілому у 2021 році відремонтовано 125,5 тис. м2 доріг загального 

користування місцевого значення, що на 9,9 % більше, ніж у попередньому році. 

 

У 2022 році планується збільшити як обсяги відремонтованих доріг та 

тротуарів, так і розмір фінансування ремонтних робіт. 

Також основними запланованими напрямками у напрямку розвитку 

інфраструктури у 2022 році буде: 

- придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів; 

- капітальний ремонт фонтану в  м. Лубни; 

- проведення реконструкції Молодіжного парку та стадіону «Центральний». 

Крім того, планується сформувати оновлену мережу міських автобусних 

маршрутів загального користування та визначити на конкурсних засадах 

автомобільних перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування. Також передбачається обладнати валідаторами автобуси 

на приміських автобусних маршрутах загального користування та запровадити 

систему GPS - моніторингу руху громадського транспорту в режимі онлайн. 

 

У сфері охорони здоров’я громади у 2021 році пріоритетними напрямками є 

збереження мережі закладів охорони здоров’я, покращення якості амбулаторної та 

стаціонарної допомоги шляхом впровадження новітніх лікувально-діагностичних 

технологій, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів громади. 

Крім того, першочерговим завданням було подолання викликів, пов’язаних з 

поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Так, у 2021 році під лікування хворих на COVID-19 було розгорнуто 

госпітальне відділення на 169 ліжок та провізорне відділення на 15 ліжок. Для 

забезпечення роботи дихальної апаратури у 2021 році за кошти місцевого бюджету 

закуплено кисневу станцію вартістю більше 1,0 млн. грн. Проводиться постійна 

робота по імунізації населення від COVID-19 чотирма видами вакцин. 

Триває реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного 

кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування». На реалізацію проєкту залучено 6,9 

млн. грн. з державного бюджету та 17,5 млн. грн. – з місцевого бюджету.  

У 2022 році планується завершити роботи та відкрити відділення 

невідкладної медичної допомоги, а також спрямувати зусилля на здійснення 

заходів щодо профілактики, діагностики  та ліквідації пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом. 

 

Забезпечення належного рівня розвитку громади неможливе без 

повноцінного та якісного функціонування такої галузі, як житлово-комунальне 

господарство.  

Одним з пріоритетних напрямків є удосконалення управління та збереження 

житлового фонду, його модернізація та заходи з енергозбереження. Так, у 2021 

році на заходи ОСББ та ЖБК виділено і профінансовано 335,0 тис. грн.: 

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзду по вул. Гагаріна, 

18А в ОСББ «Ювілейний-18А»; 
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- капітальний ремонт покрівлі ОСББ «Добробут»; 

- капітальний ремонт системи холодного водопостачання ОСББ 

«Гвардійська 4»; 

- капітальний ремонт системи опалення у підвальному приміщенні ОСББ 

«Наша оселя-113». 

 

На виконання Програми співфінансування капітальних ремонтів 

багатоквартирних житлових будинків в поточному році виконано робіт з 

капітального ремонту на суму 568,0 тис. грн. 

Комунальними підприємствами громади протягом року проводились поточні, 

капітальні та планово-попереджувальні ремонти інженерних мереж з метою 

наданням мешканцям громади якісних і безперебійних житлово-комунальних 

послуг. 

Робота в цьому напрямку буде продовжуватися й надалі у 2022 році. Крім 

того, у наступному році планується забезпечення підприємств житлово-

комунального господарства механізмами та обладнанням, спец. технікою 

(сміттєзбиральною технікою, насосним обладнанням, автоматичною станцією 

управління тощо).  

Також протягом 2022 року планується здійснити реконструкцію очисних 

споруд  с. Солониця, розчищення і поліпшення екологічного стану ділянки р. Сула, 

створення заповідної зони навколо ставків Лубенської територіальної громади та 

інші заходи. 

 

За іншими напрямками соціально-економічного розвитку громади (розвиток 

підприємництва, надання адміністративних послуг, освіта, соціальне забезпечення, 

культура, енергозбереження тощо) ведеться системна робота по реалізації 

запланованих завдань.  

Плани на 2022 рік у більшості випадків передбачають зростання фактичних 

показників та вжиття дієвих заходів щодо забезпечення розвитку усіх галузей. 

 

В цілому, Програмою окреслені пріоритетні напрямки розвитку, ключові 

заходи економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 

короткостроковий період з урахуванням сучасних реформ децентралізації. 

Програма передбачає джерела фінансування програми та містить перелік 

програм, які передбачається фінансувати у 2022 році, та перелік інвестиційних 

проєктів, які планується реалізовувати у 2022 році. 

 Загалом, поточні тенденції розвитку економіки Лубенської територіальної 

громади відповідають прогнозованим, а очікування у 2022 році – основним 

макроекономічним показникам на 2022 рік. 

Послідовна реалізація визначених програмою завдань надасть можливість у 

2022 році закріпити позитивні тенденції економічної та соціальної стабілізації, 

посилити соціальну складову та забезпечити стійке економічне зростання. 

 

 

Начальник відділу  

економічного розвитку і торгівлі      Олена ЦОХ-КАРУНСЬКА 
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