
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

16 грудня  2021 року 

 

Про внесення змін до  

Екологічної програми 

Лубенської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

 

Розглянувши клопотання Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області про внесення змін до Екологічної програми 

Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 

Лубенської міської ради від 18 лютого 2021 року (зі змінами), керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Екологічної програми Лубенської територіальної 

громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Лубенської міської ради 

від 18 лютого 2021 року (зі змінами), а саме: 

- доповнити Розділ 3 «Заходи для забезпечення виконання Програми» 

пунктом 44,45,46,47,48 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець 

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

44 

Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними, медичними та 

небезпечними відходами 

2021-2023 

Структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Лубенської міської 

ради, 

Комунальні 

підприємства 

Лубенської міської 

ради 

100,00 



45 

Будівництво 

сміттєсортувальної лінії та 

допоміжних споруд на 

території Лубенської 

територіальної громади 

2021-2023 
Управління житлово-

комунального 

господарства 

500,00 

46 
Придбання мотопомпи для 

забруднених вод  
2021-2023 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

100,00 

47 

Заходи з відтворення 

водних біоресурсів 

(зариблення водойм 

мальком аборигенних видів 

риб)  

2022 

1й квартал 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

Управління з питань 

комунального майна та 

земельних відносин 

100,00 

2023 

1й квартал 
100,00 

48 
Заходи з відтворення 

тваринних біоресурсів  

2022 

1й квартал 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

Управління з питань 

комунального майна та 

земельних відносин 

100,00 

2023 

1й квартал 
100,00 

 

2. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності та екологіїі та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова            Олександр   ГРИЦАЄНКО 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  «Про внесення змін до Екологічної програми 

Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої 

рішенням міської ради 18 лютого 2021 року 

 

      З метою покращення екологічного стану та благоустрою території 

Лубенської територіальної громади, покращення стану навколишнього 

природного середовища та здоров’я людей, зменшення рівня забруднення 

території  лісосмуг та населених пунктів Лубенської територіальної громади від 

несанкціонованих сміттєзвалищ, а також для безперебійної роботи із 

захоронення твердих побутових відходів та утримання сміттєзвалища в 

належному санітарному стані, необхідно внести зміни до Екологічної програми 

Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами), а саме: 

 

- доповнити Розділ 3 «Заходи для забезпечення виконання Програми» 

пунктом 44,45,46 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець 

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

44 

Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними, медичними та 

небезпечними відходами 

2021-2023 

Структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Лубенської міської 

ради, 

Комунальні 

підприємства 

Лубенської міської 

ради 

100,00 

45 

Будівництво 

сміттєсортувальної лінії та 

допоміжних споруд на 

території Лубенської 

територіальної громади 

2021-2023 
Управління житлово-

комунального 

господарства 

500,00 

46 
Придбання мотопомпи для 

забруднених вод  
2021-2023 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

100,00 

 

Начальник Управління                                                       Олександр КНЯЗЄВ 
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