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Про звіт Лубенського міського голови 

про роботу виконавчих органів ради у 2021  році 

 

Заслухавши звіт Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка 

про роботу виконавчих органів ради у 2021 році, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

Звіт Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка про роботу 

виконавчих органів ради у 2021 році взяти до відома (звіт додається). 

 

 

 

 

 

 Лубенський міський голова      Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Звіт Лубенського міського голови Олександра Грицаєнка перед 

Лубенською територіальною громадою 

 

Шановні мешканці Лубенської територіальної громади! 

Відповідно до Конституції України, керуючись пунктами 6,7 статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Лубенський  

міський голова, складаю звіт про свою роботу та роботу міської ради, її 

виконавчого комітету у 2021 році. 

Звітний рік був доволі непростим як в економічному, так і в 

політичному сенсі. Відбувалося створення Лубенської територіальної громади, 

що ставило абсолютно нові й досить складні виклики у питаннях бюджетної 

політики, наданні соціальних послуг, роботи комунальних підприємств тощо. 

Це був рік, коли ми жили, працювали, спілкувалися переважно в режимі 

онлайн, з дотриманням карантинних обмежень та соціальної дистанції. 

Продовження пандемії коронавірусної інфекції вносило значні зміни у наше 

життя. Серед першочергових завдань була підтримка медичної галузі, у той же 

час процеси забезпечення життєдіяльності громади не припинялися. 

Незважаючи на труднощі, пов’язані з фінансово-економічними 

проблемами в державі, після поширення гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  за звітний період ми не згорнули 

і не скоротили жодної соціально значимої програми. За певні здобутки й 

досягнення, перш за все, хочу подякувати всім мешканцям нашої громади — 

платникам податків до місцевого бюджету, ініціативним підприємцям, 

активним громадянам, креативній молоді, всім, хто не стояв осторонь. Тільки 

впевнена і злагоджена робота та співпраця усіх надала можливість вирішувати 

питання життєдіяльності та розвитку громади, підвищення доступності та 

якості освітніх, медичних, культурних, адміністративних, соціальних, 

комунальних послуг, які отримують мешканці громади. 

У новому році перед нами стоять важливі завдання з реалізації 

Програми економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної 

громади на 2022 рік: підвищення економічного потенціалу, поліпшення 

інвестиційного середовища, розвиток агропромислового сектору. На результат 

повинні працювати всі, хто має знання та ідеї, досвід та ресурс: галузеві 

фахівці, бізнесмени, підприємці, науковці, молодь. 

Вірю у нашу єдність та згуртованість заради сьогодення та майбутнього. 

 

Робота Лубенської міської ради та  її виконавчого комітету 

19 листопада 2020 року відбулася перша сесія Лубенської міської ради 



восьмого скликання, на якій новообрані депутати отримали посвідчення. 

У міській раді створено та працюють 8 постійних депутатських комісій. 

Згідно з планом роботи міської ради восьмого скликання проведено 14 

пленарних засідань, з них 8 – чергових, 6 - позачергових. На сесіях розглянуто 

821 питання, прийнято 766 рішень. 

Виконавчий комітет Лубенської міської ради сформований і 

затверджений рішенням сесії міської ради у кількості 32 осіб. 

Протягом 2021 року ним прийнято 345 рішень 

Більшість рішень міської ради та її виконавчого комітету перебуває на 

постійному контролі у мене особисто, моїх заступників та керівників 

структурних підрозділів. 

Лубенським міським головою прийнято понад 700 розпоряджень з  різних 

питань забезпечення життєдіяльності Лубенської територіальної громади, 

проведення культурно-масових, спортивних заходів. Прийняті нормативні 

документи та рішення дали змогу громадянам Лубенської територіальної 

громади жити і працювати у правовому полі. 

 

Бюджетна та фінансова сфери 

Одним з основних напрямків діяльності міської влади є питання 

бюджету. Адже від його своєчасного затвердження та уточнення, встановлення 

обсягів надходжень та видатків залежить нормальне функціонування громади. 



2021 рік був роком напруженої праці, спрямованої на розвиток 

економічного потенціалу та соціальної інфраструктури Лубенської міської 

територіальної громади. 

Зусилля міської влади були направлені  на організацію роботи в 

бюджетній та фінансовій сфері, а саме: 

-   забезпечення збільшення обсягу фінансових ресурсів; 

-   наповнення доходної частини бюджету; 

- забезпечення безперебійного фінансування видаткової частини 

бюджету. 

Виконання доходної частини бюджету було направлено на збільшення 

надходжень від податків та зборів. Так, за 2021 рік до бюджету громади 

надійшло  всього 628 080,0 тис.грн., що на 281 850,5 тис.грн. більше, ніж за 

2020 рік (до утворення громади). Власних доходів без урахування 

міжбюджетних трансфертів надійшло  всього   428 739,3 тис. грн., у тому числі:  

 до загального фонду – 413 786,7 тис. грн.; 

 до спеціального фонду – 14 952,6 тис. грн. 

 

 

    Кращими платниками податків у 2021 році стали ПП «Лубнимаш», ТОВ 

«Оператор ГТС України», АТ «Лубнифарм», СТОВ «Придніпровський край», 

ФГ «СЛОЛАН», ТОВ «Грейд – плюс» та інші. 

Основним податковим джерелом надходжень до бюджету громади є 

податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага надходжень якого в 



загальному фонді становить 56,8 %. Фактичні надходження податку склали 235 

232,7 тис. грн. або 103,7 % до плану. Порівняно з минулорічним показником 

надходження збільшились на 94 139,2 тис. грн. (166,7 %). 

 

 

На території громади створюються сприятливі умови для розвитку 

малого та середнього бізнесу. Так, за 2021 рік від більш як 2500 суб’єктів 

підприємницької діяльності надійшло єдиного податку в сумі  71 436,1 тис.грн., 

що на 36 359,0 тис.грн. (203,7%) більше, ніж у минулому році. Питома вага  в 

загальному фонді бюджету складає 17,3 %. 

 

Надійшло акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку з вироблений та 



ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в сумі 36 

926,9 тис.грн., питома вага якого в загальному фонді бюджету складає 8,9 %. 

 

Завдяки розміщенню тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку 

додатково до загального фонду бюджету громади за 2021 рік надійшло 151,0 

тис. грн.  

Видаткова частина загального фонду бюджету за 2021 рік склала 

528 358,4 тис. грн., це 98,1 %  при уточненому плані 538 773,8 тис. грн. 

 



  Видатки мали соціальну направленість, першочергово фінансувались 

захищені статті. При цьому на: 

- заробітну плату із нарахуваннями - 401 679,3 тис. грн. (76,0 % загального 

обсягу фінансування); 

- медикаменти та харчування – 2 750,5 тис. грн. (0,5 % ); 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 39 685,7 тис. грн. (7,5%); 

- пільги, субсидії, допомоги, пенсії склали 19 773,6 тис. грн. (3,7 %). 

 

У розрiзi напрямків діяльності фінансування проводилось таким чином:  

 

-  освіта – 307 527,2 тис. грн. (58,2 % загального обсягу фінансування); 

-  охорона здоров’я – 20 203,8 тис. грн. (3,8 %); 

-  соціальний захист та соціальне забезпечення – 33 512,1 тис. грн.  (6,3 %); 

-  житлово-комунальне господарство – 27 108,4 тис. грн. (5,1 %); 

-  фізична культура і спорт – 9 567,6 тис. грн. (1,8 %); 

-  культура і мистецтво –  25 344,7 тис. грн. (4,8 %); 

-  органи місцевого самоврядування – 77 570,1 тис. грн. (14,7 %); 

-  інші – 27 524,5 тис. грн. (5,2 % загального обсягу фінансування). 

Серед пріоритетних напрямків діяльності ради, її виконавчих органів у 

звітному періоді слід відзначити  залучення інвестицій в бюджет територіальної 

громади, що сприяє підвищенню ефективності окремих галузей. Завдяки цьому 

залучено кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток територій сумою 16 496,3 тис. грн. (капітальний ремонт фасадів та 

даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією - 9,0 млн. грн. та на 



капітальні ремонти шкіл громади – 7 496,3  тис. грн.). Також, залучено кошти 

субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів 

сумою 10 000,0 тис. грн., які направлено на реконструкцію приймального 

відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги. За рахунок отриманих коштів субвенції з 

державного бюджету сумою 2 092,1 тис. грн. ведуться роботи з реалізації 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

мережі Інтернет у сільській місцевості нашої територіальної громади.  

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету, з фонду розвитку 

територій, на суму 6 120,0 тис. грн.: 

- реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету 

під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги – 1 600,0 тис.грн., 

- реконструкція Лубенської ЗОШ №3 – 3 200,0 тис. грн., 

- придбання інструментів, обладнання, предметів довгострокового 

користування для лікарні – 1 000,0 тис. грн., 

- придбання елементів спортивно-ігрових майданчиків територіальної 

громади – 200,0 тис. грн.,  

- придбання твердопаливного котла для будівлі спортзалу по 

вул.Грушевського,4 – 120,0 тис.грн. 

 Крім цього, з обласного бюджету залучені кошти сумою 328,1 тис. грн. під 

обласні програми: шкільний громадський бюджет, бюджет участі та підтримки 

наукової та інноваційної діяльності, які використані на розвиток шкіл 

територіальної громади та капітальний ремонт альтанки Анни Керн. Також з 

місцевих бюджетів інших територіальних громад залучено кошти на утримання 

центру  реабілітації дітей  з інвалідністю загальною сумою 649,3 тис. грн. та на 

утримання «трудового архіву» - 166,4 тис. грн. 

Лубенською міською радою впродовж звітного року постійно 

розглядались питання внесення змін до бюджету територіальної громади. 

Оперативно вирішувались питання коригування як дохідної, так і видаткової 

його частин.   

Так, у порівнянні із затвердженою сумою видатків на початок 

поточного року за цей період видаткова частина бюджету територіальної 

громади  збільшена на 90,6  млн. грн. (понад 25 %). 

Завдяки розвитку підприємництва та бізнесу, що в свою чергу сприяло 

наповненню бюджету, вдалось у значних обсягах підтримати основні 

гуманітарні галузі, сприяти їхньому активному розвитку. Зокрема, галузі 

освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту завдяки цьому 



реалізували значну частину запланованих ними заходів по галузевих цільових 

програмах. Особливо велику увагу приділено підтримці медичної галузі,  

покращенню умов перебування пацієнтів.  

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду за  2021 рік складають 

47 360,8  тис. грн., з них профінансовано на:  

Установи освіти – 9 438,9 тис. грн., а саме: 

- придбання обладнання для ДНЗ – 57,3 тис. грн.; 

- капітальний ремонт ДНЗ – 449,3 тис. грн.; 

- придбання обладнання для шкіл міста – 760,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт шкіл – 920,0 тис. грн.; 

- придбання обладнання для позашкільної освіти та інших  – 86,6 тис. грн.; 

- капітальні видатки на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної освіти в рамках проєкту «Нова українська школа» - 1 894,5 тис. грн.; 

- капітальні видатки на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами – 234,3 тис. грн.; 

- капітальні видатки для Лубенської ДЮСШ – 36,3 тис. грн.; 

- будівництво та реконструкція освітніх закладів - 3 947,8 тис. грн.; 

- трансферт обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного 

автобуса та ноутбуків – 1 052,0 тис. грн. 

Установи охорони здоров’я – 28 560,5 тис. грн., а саме: 

- капітальні видатки для КП «ЛЛІЛ» (придбання та капітальні ремонти)  – 

6 921,3 тис. грн.; 

- капітальні видатки для  КП «КНП ЛМЦПМСД»  – 336,8  тис. грн.; 

- реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету 

під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги - 21 293,1тис.грн.; 

- інше на суму 9,3 тис. грн. (придбання комп’ютерної техніки управлінню 

охорони здоров’я). 

Заклади охорони здоров'я Лубенської територіальної громади у 2021 рік 

отримали за договорами з НСЗУ 166 666,3 тис.грн., а саме: 

-  КП «ЛЛІЛ» ЛМР - 127 049,9 тис.грн.; 

-  КП «КНП ЛМЦПМСД» - 29 750,1 тис.грн.; 

-  КП «Центр ПМСД» ЛМР - 9 075,6 тис.грн; 

-  КП «ЛМКСП» ЛМР - 790,7 тис.грн. 

Утримання комунального майна та земельні відносини  –  

1 631,2тис.грн., а саме:  

- капітальний ремонт приміщення ЛВ ДРАЦС  –   29,7 тис. грн.; 

- грошова оцінка земель   –  44,5 тис. грн.; 



- придбання обладнання, техніки для благоустрою, твердопаливного котла, 

елементів спортивних та дитячих майданчиків   – 1 243,2 тис. грн.; 

- незалежний аудит земель – 203,8 тис. грн.; 

- придбання основних засобів для управління – 110,0 тис. грн. 

На житлово-комунальне господарство   громади  – 5 016,9 тис.грн., а 

саме: 

- капітальний ремонт житлового фонду – 848,5 тис. грн.; 

- капітальний ремонт теплових мереж – 162,4 тис. грн.; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж – 792,9 тис. грн.; 

- фінансова підтримка КП «Лубни-водоканал» - 627,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт  покриття по вул. Ярмаркова, 12 – 357,2 тис. грн.; 

- капітальний ремонт паркану кладовища – 141,6 тис. грн.; 

- придбання мотокосарки та бензопил – 37,0 тис. грн.; 

- співфінансування проєкту «НЕФКО» (реконструкція системи 

водопостачання та водовідведення) – 220,8 тис. грн.; 

- будівництво спортивного майданчика по вул. Тернівській – 431,1 

тис.грн.; 

- будівництво водогону – 127,5 тис. грн.; 

- придбання насосів для очисних споруд – 257,5 тис. грн.; 

- реконструкція зливної станції – 34,6 тис. грн.; 

- трансферт обласному бюджету на співфінансування придбання 

контейнерів для ТПВ - 162,0 тис. грн.; 

- трансферт обласному бюджету на співфінансування придбання 

спортивних майданчиків – 816,0 тис. грн. 

Утримання установ культури – 1 324,2 тис. грн., а саме: 

- капітальний ремонт  шкіл естетичного виховання, тротуарної доріжки в   

парку  культури  та  відпочинку,   альтанки Анни Керн    –   535,8 тис. грн.; 

- придбання  комп’ютерного обладнання, техніки для установ культури   –  

127,0 тис. грн.; 

- поповнення бібліотечного фонду – 99,8 тис. грн.; 

- будівництво громадської вбиральні   в   парку    -  212,8 тис. грн.; 

- реконструкція дитячого майданчика в   парку    – 348,8 тис. грн. 

На соціальний захист населення – 1 027,1 тис. грн., а саме: 

- придбання житла для дітей-сиріт  -  961,3 тис. грн.; 

- придбання   обладнання довгострокового користування -  16,1 тис. грн; 



- виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

будівлі для розміщення центру соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства  – 49,7 тис. грн..  

По виконавчому комітету – 362,0 тис. грн., а саме: 

- придбання  обладнання  довгострокового використання –  148,8 тис. грн.; 

- розроблення містобудівної документації  –  167,7 тис. грн. 

- заходи громадського порядку  –  45,5 тис грн.  

 

2021-й рік змусив усіх нас коригувати намічені плани та пріоритети і 

передусім забезпечувати умови для лікування, підтримку медичних 

працівників, галузі охорони здоров’я в цілому.  

У той же час забезпечувалася безперебійна робота різних галузей. Багато 

вдалося зробити, але разом з тим підстав для самозаспокоєння немає. Адже 

нерозв’язаних проблем, на жаль, ще вистачає.  

2021 рік для нашої громади був так званим перехідним періодом, 

продовжувалася реалізація освітньої, медичної, адміністративної реформ, де за 

повний рік  проведена всебічна інвентаризація та передача розпорядникам  

всього наявного майна і будівель. Проведений аналіз штатних розписів та 

використання енергоносіїв. Цей рік став лише початком для подальших 

реорганізацій та оптимізацій, реконструкцій та модернізацій, удосконалення та 

посилення фінансової дисципліни. 

2022 рік ставить перед нами не менш важливі завдання з реалізації 

Стратегії розвитку громади: підвищення економічного потенціалу, поліпшення 

інвестиційного середовища, активної промоції громади. На результат повинні 

працювати всі, хто має знання та ідеї, досвід та ресурс.  

 

Соціально - економічний розвиток громади 

Основою стабільного розвитку та зростання економіки нашої громади є 

досить потужний промисловий комплекс, який зосереджений у м. Лубни та 

представлений машинобудівною, деревообробною, фармацевтичною та іншими 

галузями. 

Ведуча роль у життєзабезпеченні громади належить підприємствам 

реального сектору економіки.  

Найвищі показники у загальних обсягах реалізації промислової продукції 

демонструють такі промислові підприємства громади:  

1. ТОВ «Грейд-плюс» (виробництво корпусних меблів). 



2. ПП «Лубнимаш» (виробництво обладнання для зберігання та 

транспортування зернопродуктів тощо). 

3. АТ «Лубнифарм» (виробництво фармацевтичних препаратів і 

матеріалів).  

4. ТОВ «Лубним’ясо» (виробництво м’яса, субпродуктів тощо). 

5. ТОВ «Лубенський молочний завод» (перероблення молока, 

виробництво масла та кисломолочних продуктів). 

Кілька років поспіль економічна ситуація у громаді характеризується 

стабільним розвитком основних галузей промисловості. 

Згідно з моніторинговими даними обсяг реалізованої продукції за 2021 рік 

склав майже 3 млрд. 328 млн. грн., що за розрахунковими даними  становить 

122,5 % до відповідного періоду минулого року.  

 

Більшість провідних промислових підприємств протягом 2021 року 

досягли позитивних результатів фінансово-господарської діяльності. 

Найбільш динамічно розвиваються такі підприємства як ТОВ 

«Лубним’ясо» (директор – Науменко Андрій Володимирович), де темп росту 

обсягів реалізації у порівнянні з попереднім роком склав 172,7 %, ПП 

«Лубнимаш» (директор – Плескач Юрій Михайлович) – темп росту 153,6 % та 

ТОВ  «Грейд-плюс» (директор – Холод Едуард Володимирович) – темп росту 

132,4 %, ТОВ «Спецлісмаш» (директор – Назаренко Василь Іванович) – темп 

росту 220,6 %.  

Підприємствами міста значна увага приділяється модернізації 

виробництва, його технічному переозброєнню та освоєнню нових 

конкурентоспроможних видів продукції. 

Так, на найбільшому ПП «Лубнимаш» протягом 2021 року розширено 

асортимент продукції (норій, транспортерів, силосів для зберігання зерна). ПП 
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«Лубнимаш» активно співпрацює  з іноземними партнерами (Молдова, Казахстан, 

Узбекистан, Білорусія, Франція, Бельгія), триває вихід компанії на ринки Азії. 

Підприємство бере активну участь у виставкових заходах ближнього зарубіжжя 

ЄС та Азії. 

 

 

На ТОВ «Лубним’ясо» у 2021 році придбано нове обладнання для 

виробництва (обладнання для пакування), розроблено нові види продукції (різні 

види напівфабрикатів), створено 5 нових робочих місць. 

ТОВ «Грейд-плюс» постійно працює над розширенням та 

вдосконаленням асортименту продукції та розширенням переліку послуг 

(презентовано 32 нові колекції кухонь, впроваджено безкоштовну послугу 

проєктування кухонь онлайн). 



 

 

На АТ «Лубнифарм» протягом 2021 року було випущено 11 нових видів 

продукції (лікарські засоби та фіточаї), відкрито нову дільницю по 

приготуванню та фасуванню твердих лікарських форм цеху № 4, придбано нове 

обладнання, оновлено автопарк. 

Однією з передумов соціально-економічного розвитку громади є 

інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність, тому виконавчим 

комітетом ведеться активна робота щодо участі у конкурсах усіх рівнів. 

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 (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: проєкту «Реконструкція Лубенського 

дошкільного навчального закладу № 9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 

в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Коригування.» 



та 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.». 

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. За результатами оцінювання та 

обговорення вказаний проєкт визнано переможцем. У зв’язку з цим у 2022 році 

з обласного бюджету на його реалізацію очікується фінансування у 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 в якості заявників громадян, установ 

та організацій. 

У 2021 році за сприяння виконавчого комітету міської ради небайдужі 

лубенці подали на участь у конкурсі «Бюджет участі Полтавської області» 9 

проєктів. За результатами голосування переможцями визнано 3 проєкти, на 

реалізацію яких у 2022 році буде залучено 297,165 тис. грн. з обласного 

бюджету. 

На теперішній 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. У 2022 

році на реалізацію цих проєктів очікується надходження з обласного бюджету у 

сумі 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 2 проєкти. Загальна сума залучених 

коштів з обласного бюджету склала 98,2 тис. грн. На сьогодні ці проєкти 

реалізовані. 

Робота з участі в обласних конкурсах із залученням мешканців громади 

буде продовжена і надалі. 

Крім того, Лубенською міською радою 08.04.2021 року було прийнято 

рішення «Про затвердження програми «Громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки».  



На виконання цього рішення у 2021 році було проведено два конкурси: 

Громадський бюджет Лубенської територіальної громади та Шкільний 

громадський бюджет. 

У конкурсі Громадський бюджет Лубенської територіальної громади 

брало участь 18 проєктів. За результатами голосування 5 проєктів визнано 

переможцями конкурсу: 2 проєкти, що будуть реалізовані у м. Лубни, на 

загальну суму 379,85 тис. грн. та 3 проєкти, що будуть реалізовані у сільських 

населених пунктах Лубенської територіальної громади, на загальну суму 400,0 

тис. грн. 

 

 

Наприкінці року було проведено конкурс Шкільний громадський 

бюджет Лубенської територіальної громади, на який було допущено до 

голосування 11 проєктів. За результатами голосування перемогу отримали 2 

проєкти, що будуть реалізовані у навчальних закладах м. Лубен, на загальну 

суму 99,32 тис. грн. та 2 проєкти, що будуть реалізовані у навчальних закладах 

сільських населених пунктів громади, на загальну суму 99,9 тис. грн. 

Проєкти-переможці будуть реалізовані протягом 2022 року.  

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». 

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 українсько-швейцарському проєкті 

«Діємо для здоров’я». Робота у цьому проєкті надасть можливість зменшити 

тягар хвороб та запобігти передчасній смертності, підвищити тривалість життя 

шляхом запровадження інтегрованого підходу до профілактики, лікування та 

контролю неінфекційних захворювань, а також залучити фінансування на 

придбання обладнання. 

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 шляхом подання грантових 

заявок. 

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 у рамках 2-ї фази Ініціативи (до 2024 року). 
 

Також багаторічним партнером нашого міста є Північна екологічна 

фінансова корпорація «NEFCO», завдяки співпраці з якою реалізується вже 

другий проєкт - «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з 

впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 2020-2032 роки». 

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.   



 

 

Традиційно  вагомий внесок у соціально-економічний розвиток громади 

дає мале та середнє підприємництво.  

За останніми наявними статистичними даними кількість малих та 

середніх підприємств у м. Лубни у 2020 році дещо скоротилася: 266 

підприємств проти 291 у 2019 році. Кількість зареєстрованих фізичних осіб – 

підприємців у 2020 році зросла у порівнянні з попереднім роком з 2451 до 2456 

підприємців. 

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах                 

м. Лубен за 2020 рік становила 6779 осіб (2019 рік – 7313, темп спаду – 7,3 %), 

відповідно з 59,7 % до 57,7 % скоротилася їх частка у загальній чисельності 

працюючих. 

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%). 
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Основною причиною скорочення кількості малих та середніх підприємств 

та уповільнення темпів їх виробничої діяльності є негативний вплив на умови 

ведення господарської діяльності обмежувальних протиепідемічних заходів, 

пов’язаних  з поширенням на території України коронавірусу. 

Найбільше від запроваджених заходів постраждав споживчий попит, 

погіршилась ситуація на ринку праці у зв’язку із закриттям та призупиненням 

діяльності окремих виробництв та уповільненням зростання реальної заробітної 

плати. На відміну від попередніх криз найбільш постраждалим виявився сектор 

послуг, зокрема заклади громадського харчування, спортивні та культурно-

масові установи. 

Уряд України пом’якшив зовнішній тиск на бізнес за рахунок надання 

деяких пільг і знижок, а також мінімальної компенсації заробітної плати для 

роботодавців. Усі ці заходи дещо послабили навантаження на бізнес, протее це 

не мало належного впливу на загальне зниження ділової активності та не 

компенсувало у повній мірі суттєвої втрати прибутків. 

У зв'язку зі встановленням карантину  і обмежувальних заходів 

Лубенською міською радою 22 квітня 2020 року було прийняте рішення «Про 

звільнення суб'єктів підприємницької діяльності від сплати єдиного податку в 

зв'язку із введеням карантину», яким платники єдиного податку першої та 

другої групи, зареєстровані у м. Лубни, звільнялись від сплати єдиного податку 

на 2 календарних місяці (з 01.07.2020 року по 31.08.2020 року). У 2021 році 

органами Державної податкової служби відбувалося коригування облікових 

показників інтегрованої картки платника податків 1264 суб’єктам 

підприємницької діяльності громади, які скористалися цією пільгою. 

Разом з тим, значного резонансу серед підприємців набуло введення 

Урядом у дію з 01 січня 2022 року обов'язкового застосування  реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО)  для всіх фізичних осіб-підприємців, які 

належать до другої - четвертої груп спрощеної системи оподаткування (не 

стосується сільських населених пунктів). Це нововведення стосується 75 % 

ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування.    

У зв’зку з цим на офіційному сайті Лубенської міської ради було 

розміщене роз’яснення щодо вказаних змін до законодавства та особливостей 

застосування РРО. Крім того, суб’єктів господарювання було запрошено на 

онлайн-семінар з цих питань, який проводили фахівці державної Податкової 

служби України. 

З метою створення дієвого механізму співпраці місцевої влади з 

підприємцями при виконавчому комітеті працюють Координаційна рада з 



питань розвитку підприємництва та Рада підприємців Лубенської 

територіальної громади. 

У транспортній галузі основним завданням виконавчого комітету 

міської ради є створення умов для задоволення  потреб населення у стабільних, 

високоякісних та безпечних пасажирських перевезеннях. 

 

 

Зараз 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 у межах територіальної громади здійснюються за 25 

маршрутами 11 фізичними особами – підприємцями. 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» з вересня 

2021 року повноваження по організації пасажирських перевезень як на міських, 

так і на приміських маршрутах у межах Лубенської територіальної громади, 

набув виконавчий комітет Лубенської міської ради.  

У зв’язку з цим виконавчим комітетом протягом 2021 року проведена 

відповідна робота з впорядкування організації перевезення пасажирів на 

приміських маршрутах у межах Лубенської територіальної громади: 

- затверджено склад Конкурсного комітету з визначення автомобільних 



перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах 

території Лубенської територіальної громади та Конкурсного комітету з 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу 

з організації  забезпечення роботи цього конкурсного комітету; 

- затверджено Умови проведення конкурсу з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органу з організації  

забезпечення роботи конкурсного комітету, оголошено та проведено 

відповідний конкурс; 

- надано право на здійснення функцій робочого органу ТОВ 

«Полтаватранс» терміном на три роки та підписано відповідний договір; 

- оголошено та проведено конкурс з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах у межах території Лубенської територіальної громади за 

20 об’єктами конкурсу; 

- прийнято рішення про визначення переможців конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах у межах території Лубенської 

територіальної громади; 

- прийнято рішення про повторне оголошення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах за 4 маршрутами, на які не 

подали пропозиції перевізники-претенденти. 
 

Згідно зі статистичними та моніторинговими даними попередніх років 

спостерігається тенденція до 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 з перевірки дотримання 

протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів. 

Протягом 2021 року цією робочою групою було здійснено більше 50 перевірок 

(в т.ч. 2 перевірки матеріально-технічних баз перевізників), у ході яких 

перевірено близько 1000 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.  

26.01.2022 року на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про 

розірвання цих договорів. 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 автоматизованої системи обліку перевезення (оплати 

проїзду)  окремих  пільгових  категорій  громадян  автомобільним  транспортом 

у м. Лубни, на 2022 рік заплановано впровадження цієї системи і на приміських 

автобусних маршрутах загального користування. 

 

 

Незважаючи на те, що за результатами перевірок регулярно проводяться 

наради з перевізниками, наголошується на необхідності виконання вимог 

чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень, проблемними 

залишаються наступні питання: 



- якість та культура обслуговування пасажирів; 

- професійний рівень водіїв і кондукторів; 

- відтік кадрів у сфері пасажирських перевезень, незбалансованість 

попиту і пропозиції трудових ресурсів; 

- санітарний та технічний стан транспортних засобів; 

- значні коливання на ринку пального, що впливають на розмір тарифу; 

- недосконалість чинного законодавства у сфері пасажирських 

перевезень. 

Виконавчий комітет міської ради і надалі вживатиме всіх можливих 

заходів по забезпеченню мешканців нашого міста якісними послугами з 

пасажирських перевезень та здійснюватиме постійний контроль за 

дотриманням перевізниками  вимог чинного законодавства, умов договору про 

організацію перевезень на автобусних маршрутах загального користування у 

межах громади.   

У громаді проводиться системна робота щодо здійснення державної 

регуляторної політики. Розробка проєктів регуляторних актів виконується із 

дотриманням принципів державної регуляторної політики. 

Одним із головних завдань регуляторної діяльності в місті є підготовка, 

прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів. 

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 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 

01.01.2022 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. 

Відповідно до вимог чинного законодавства на офіційному сайті 

Лубенської міської ради у визначені законом терміни оприлюднено план 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік у Лубенській 

територіальній громаді. 

 

Сфера торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування 

Пріоритетним напрямком розвитку Лубенської територіальної громади є 

забезпечення державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг, у тому 

числі сприяння забезпеченню громади продовольчими ресурсами, організація 

оптової, роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, здійснення в межах 

своєї компетенції контролю за організацією та якістю обслуговування 



населення підприємствами роздрібної, оптової торгівлі, ресторанного 

господарства та побутового обслуговування. 

Наразі у територіальній громаді функціонує 585 об'єктів торгівлі, з них: 

- підприємств оптової торгівлі – 28; 

- об’єктів роздрібної торгівлі - 483; 

- об’єктів ресторанного господарства – 74. 

Відкриття великих магазинів та супермаркетів таких як «Маркетопт» (2), 

«АТБ» (3), мережі магазинів «Хвилинка» (26), «Тhrash!Траш!», «TA-DA» з 

широким асортиментом товарів та високою культурою обслуговування, 

гнучкою системою цін на товари підвищує якісну характеристику торговельної 

мережі громади і має тенденцію до подальшого розвитку.  

Розвинута  мережа фірмових магазинів місцевих виробників, а також 

виробників Полтавської, Харківської, Київської, Дніпропетровської та інших 

областей України. У місті функціонують спеціалізовані магазини, широко 

представлена торгівля квітами.  

У місті працюють 2 ринки: СТ «Лубенський ринок» та КП «Міський 

ринок», до складу якого входить «Авторинок». На СТ «Лубенський ринок» 

розташовано 1813 торгових місця, на КП «Міський ринок» - 123 торгових 

місця, на «Авторинку» - 37 торгових місць.  

Діюча мережа споживчого ринку постійно розширюється, у поточному і 

майбутньому роках також планується відкриття нових  сучасних об’єктів 

торгівлі.  Разом з тим гострою залишається проблема доступності сільського 

населення до торговельних послуг  та наявність несанкціонованої торгівлі  у 

невстановлених для цього місцях. 

З метою припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими товарами 

у  громаді проводяться відповідні профілактичні заходи, особлива увага 

приділяється роз’яснювальній роботі щодо відповідальності за торгівлю у 

невстановлених місцях. 

За результатами рейдової роботи протягом 2021 року складено: 

- працівниками Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в 

Полтавській  області – 233 протоколи про адміністративне порушення за                 

ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях); 

- працівниками ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» - 153 

адміністративні протоколи за ст.152 КУпАП (порушення правил благоустрою 

населених пунктів). 

На теперішній час робота щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі 

продовжується, виписуються попередження та складаються  протоколи.  



Наданням побутових послуг у громаді займаються понад 470 суб’єктів 

підприємницької діяльності. Населенню пропонується понад 90 різних видів 

послуг, із яких найбільшу питому вагу (майже 45 %) займають види послуг, 

пов’язані з ремонтом, технічним обслуговуванням автотранспорту та 

пасажирськими перевезеннями. Індивідуальні перукарські та фотопослуги 

надають населенню 74 підприємці. 

У місті широко представлена мережа аптечних закладів, у тому числі й 

таких аптечних мереж як  «Бажаємо здоров'я», «Добрі ліки», «Аптека низьких 

цін», «Аптека 03», «Копійка» та інші. 

Одним із головних завдань розвитку побутового обслуговування є 

забезпечення доступності послуг для різних верств населення, особливо у 

сільській місцевості. 

З метою підтримки місцевого та вітчизняного товаровиробника та для 

зростання у реалізації питомої ваги товарів вітчизняного та місцевого 

виробництва протягом звітного періоду у місті проводились святкові та 

передсвяткові ярмарки. Також організовувалась лоточна торгівля під час 

проведення заходів з нагоди відзначення державних та релігійних свят. 

Протягом 2021 року велася робота по контролю за здійсненням 

протиепідемічних заходів відповідно до встановлених вимог на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. 

Комісією у складі спеціалістів виконавчого комітету, Лубенського 

міськрайонного управління ГУ Держпроспоживслужби в Полтавській області, 

співробітників Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській 

області та інспекторів ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» у 

2021 році було проведено 1061 комісійну перевірку  об’єктів торгівлі, закладів 

громадського харчування та сфери побуту. У ході перевірок проводилась 

консультативно-інформаційна робота з суб’єктами підприємницької діяльності 

щодо дотримання карантинних умов, ознайомлення їх з вимогами Постанов 

Кабінету Міністрів України та протоколами Міністерства охорони здоров’я 

України і засідань обласної і міської Комісій з питань ТЕБ та НС. 

 

Енергоефективність та енергозбереження 

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. 

Впроваджена у 39 бюджетних закладах та установах міста система 

енергетичного менеджменту та енергомоніторингу, яка охоплює 50 будівель, 

завдяки щоденному аналізу споживання енергоресурсів дозволяє своєчасно 

виявляти їх перевитрати та вживати відповідні заходи. З утворенням 

Лубенської територіальної громади до муніципального енергетичного 

менеджменту додалося ще 109 будівель бюджетної сфери сільських територій, 

де моніторинг споживання енергетичних ресурсів здійснюється щотижнево.  

Встановлення засобів обліку та обладнання автоматичного регулювання 

температури теплоносія - індивідуальних теплових пунктів (ІТП), в 

опалювальних системах семи закладів освіти надає можливість заощадження 

бюджетних коштів від 14-19 тис. грн на рік по кожній будівлі та зменшення 

викидів СО2 на 13-16 т. 

Лубенська територіальна громада є партнером проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні», що впроваджується в Україні компанією GIZ за дорученням урядів 

Німеччини і Швейцарії. Проєкт 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 по роботі з обладнанням, яке громада отримала у рамках Проєкту. 

Завдяки активній участі у Проєкті громада має можливість залучення 

інвестицій для впровадження енергоефективних заходів у муніципальній 

будівлі. 

У громаді ведеться робота по забезпеченню державної політики у сферах 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. Так, дві 

котельні міста 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. Для опалення муніципальних будівель також використовуються 

деревні відходи, які реалізує КПф «Конвалія» (протягом 2021 року 

підприємством відпущено 100,5 м3 відходів деревини).  



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. 

Взяло участь у програмі «Енергодім» ОСББ «Мальва», яке увійшло до 

500 демонстраційних проєктів Фонду Держенергоефективності та отримує 

відшкодування 70 % витрат на термомодернізацію житлового будинку по              

вул. Л.Толстого, 83. Загальна вартість проєкту становить більше 2 млн грн.  

Протягом 2020-2021 років ОСББ проведено енергоаудит будівлі, розроблено 

проєкт, здійснено заміну вікон, дверей, балконів, утеплення стін та встановлено 

ІТП.  

Фондом Держенергоефективності уже відшкодовано витрати у сумі 440 

тис. грн., також за місцевою Програмою - відсотки на погашення кредиту у сумі 

60 тис. грн. Результатом здійснення двох етапів термомодернізації є 40 % 

економії теплової енергії. У 2022 році ОСББ «Мальва» планує здійснити 

утеплення перекриття будівлі, що ще зменшить витрати тепла до 10 %. 

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» та «Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за 

залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності у м. Лубни 

на 2020-2025 роки у новій редакції». 

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради здійснюється постійне 

інформування на сайті Лубенської міської ради та у засобах масової інформації 

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. 

 

Робота з розвитку сільських територій громади 

У 2020 році 62 сільські населені пункти разом із містом Лубни утворили 

Лубенську територіальну громаду. У жовтні 2021 року рішенням сесії 



Лубенської міської ради були утворені 11 старостинських округів. Загальна 

кількість сільського населення, що проживає на території громади, станом на 

01.01.2021 р. складає 24,178 тис. осіб. Площа сільських населених пунктів 

територіальної громади – 104,395 тис. га. 

Старостинські округи утворені з метою створення відповідних умов 

проживання мешканців сіл, захисту їх прав та надання всіх необхідних 

адміністративних та соціальних послуг. Їх очолюють старости. Саме вони 

спільно зі структурами виконавчого комітету вирішують поточні проблеми, що 

виникають у повсякденному житті жителів сільських територій. 

Для планування, організації та координації роботи старостинських 

округів, вироблення механізму тісної співпраці з представниками бізнесу, 

представницькими органами державної влади (Міністерства, комітети, 

агентства, фонди, адміністрації, інспекції, департаменти, управління) для 

надання інформаційного та консультаційного супроводу у напрямку реалізації 

державних програм розвитку та підтримки АПК, правоохоронними органами, 

міжнародними фінансовими організаціями, всеукраїнськими асоціаціями 

створено відділ забезпечення представництва інтересів жителів сільських 

населених пунктів виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 Відділом ініціюються та проводяться зустрічі керівництва виконавчого 

комітету міської ради з представниками аграрного бізнесу, що провадять свою 

діяльність на території громади. За результатами таких зустрічей з’ясовані 

низка проблемних питань агровиробників, які потребують підтримки місцевої 

влади, окреслені наміри щодо розвитку та розширення агросектору Лубенщини, 

виявляється інвестиційний потенціал сіл.  

 



Агропромисловий сектор Лубенської територіальної громади налічує 44 

сільськогосподарських товариств, 70 фермерських господарств та близько 100 

приватних агрофірм. Площа земель сільськогосподарського призначення 

становить понад 80 тис. га. В цілому по Лубенському району урожайність 

культур зернових та зернобобових у підприємствах станом на 1 січня 2022 року 

становить 78,2 ц з 1 га зібраної площі. З них урожайність пшениці  - 52,6 ц з 1 

га, кукурудзи на зерно -87,9 ц з га, соняшнику – 28,6 ц з 1 га, буряку цукрового 

– 429,3 ц з 1 га зібраної площі. 

Значна робота у сільських населених пунктах проводиться за фінансової 

підтримки представників бізнесу аграрної та переробної галузі. З метою 

співпраці у питанні підтримки соціальної сфери розпочато роботу з 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. Станом на 01.01.2022 року із 35 запропонованих 

підписано 13. Слід відзначити, як приклад, найбільш вагомої благодійної 

допомоги та підтримки сільських населених пунктів Лубенської територіальної 

громади,  на території яких здійснюють  свою діяльність,  такі господарства: 

СТОВ «Мусіївське» (директор Наталія Гомон), ТОВ «Баришівська зернова 

компанія» (регіональний директор Василь Стасовський), СТОВ 

«Придніпровський край» (директор Михайло Петров), СФГ «Діброва» 

(керівник Олексій Коваленко), СФГ «Колосок» (директор Людмила Чухно). 

З метою забезпечення безпеки руху транспорту, у тому числі шкільних 

автобусів дорогами обласного значення Лубенської територіальної громади 

проведена робота, результатом якої є підписаний ще один дипломатичний 

документ - Меморандум із ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», 

який дозволяє здійснювати 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. 

Рішенням 11 сесії Лубенської міської ради 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 проведення ямкового ремонту у 10 

населених пунктах. 

На умовах співфінансування Лубенською міською радою та ДП 

«Агентство місцевих доріг Полтавської області» проведено поточний ремонт 



доріг загального користування місцевого значення за п’ятьма напрямками. 

Загальна вартість робіт складає 13,5 млн. грн., частка співфінансування міської 

ради – понад 7 млн. грн. 

 

Окрім вищепереліченого, спільними зусиллями комунальних 

підприємств, місцевих жителів та за підтримки агровиробників вирішувались 

поточні проблемні питання, які виникали на території сільських населених 

пунктів громади. 

 

Управління комунальним майном та земельними ресурсами 

Значна робота проводиться у напрямку наповнення бюджету та 

ефективного використання комунального майна територіальної громади. 

Активно над цим працює Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин. 



Постійно проводиться робота з орендарями земель комунальної 

власності, що сприяє збільшенню надходжень коштів до міської казни. 

За дванадцять місяців минулого року надійшло майже 47 мільйонів 900 

тисяч гривень (21,1 млн. грн. в 2020 році), що становить 106,6 % від плану. 

На сьогодні діє 1697 договорів щодо користування землею комунальної 

власності, з яких 236 укладені в 2021 році (188 договорів оренди землі, 40 

договорів особистого строкового сервітуту та 8 договорів суперфіцію). 

За 12 місяців було організовано та проведено 6 аукціонів з продажу прав 

власності та користування земельними ділянками. Продано право оренди на 11 

ділянок та право власності на одну земельну ділянку. За результатами торгів до 

міського бюджету спрямовано понад 903 тисячі гривень. 

Крім того, продано 2 земельні ділянки власникам об’єктів нерухомого 

майна, які на них розміщені, до міського бюджету спрямовано понад                         

1 мільйон 149 тисяч гривень при плані 300 тисяч гривень. 

Крім того, до бюджету спрямовано майже 160 тисяч гривень стягнених 

збитків, як відшкодування за користування землею без належного оформлення. 

На виконання рішення Лубенської міської ради від 10 червня 2021 року 

«Про вжиття заходів щодо збільшення розмірів орендної плати за землю» було 

направлено орендарям 76 додаткових угод до договорів оренди землі, з яких 

станом на 01.01.2022 року підписано 44, що забезпечило додаткові 

надходження до бюджету на понад 880 тисяч гривень. У зв’язку зі зміною 

розмірів нормативної грошової оцінки землі підготовлено та направлено 20 

додаткових угод до договорів оренди землі, що забезпечило надходження 

майже 130 тисяч гривень. 

Управлінням з питань комунального майна та земельних відносин 

забезпечено розгляд 11 земельних спорів. 

З метою забезпечення потреб громади, її населення були прийняті 

рішення про резервування земель для громадських пасовищ та випасання 

худоби, для рекреаційного та оздоровчого призначення. 

Протягом року було забезпечено виготовлення геолого-інвестиційного 

паспорту громади, завершено виготовлення проєкту землеустрою меж міста та 

виготовлено проєкт землеустрою меж с. Засулля. 

У 2021 році проведено закупівлю послуги з проведення зовнішнього 

аудиту землі. Зараз  фірма-переможець веде роботу з його виконання. 

Іншим джерелом наповнення міського бюджету є ефективне 

використання комунального майна.  



У минулому році Управлінням через систему PROZORRO.Продажі 

укладено 56 договорів оренди комунального майна. 

Управління з питань комунального майна та земельних відносин 

здійснює постійний контроль за надходженням плати від оренди майна, за 12 

місяців до бюджету надійшло 1 млн. 646 тис грн., виконання річного плану 

становить 158 %.  

Підготовлено та подано до суду 2 позови про стягнення заборгованості по 

орендній платі та збитків на суму майже 44 тисячі гривень. Справи 

перебувають на розгляді в судах. 

За заявами Управління судами визнано безхазяйним та передано у 

власність громади три об’єкти нерухомого майна.  

На теперішній час діє 139 договорів оренди майна.  

Міська рада протягом року продовжувала працювати над забезпеченням 

учасників АТО земельними ділянками. За рік передано у власність громадянам 

зазначеної категорії 59 ділянок та надано 95 дозволів на виготовлення проектів 

із землеустрою. 

Управлінням, відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», проведено: 

8 відкритих торгів, 14 спрощених закупівель, проведено 6 переговорних 

процедур та укладено 109 прямих договорів. Було забезпечено придбання до 

власності громади семи мотокос, подрібнювача гілок, газового котла, дитячого 

ігрового та спортивного обладнання (12 шт.), теплогенератор з автоматикою, 

проведено капітальний ремонт бульдозера Т-170. Забезпечено утримання 

адміністративної будівлі на площі Бекетова, 19. Вдалося замінити газовий 

котел, встановлено металопластикові вхідні двері, проведено ремонт покрівлі, 

сантехнічного обладнання. 

Протягом року проводилась робота з приймання комунального майна, що 

було передане громаді від колишніх сільських рад, реорганізованих установ 

Лубенської райдержадміністрації та Полтавською обласною радою і 

Полтавською обласною державною адміністрацією. Було своєчасно передане 

майно комунальним установам, підприємства, організаціям, що забезпечило 

їхнє безперебійне функціонування й діяльність. З цього приводу було 

підготовлено 219 розпоряджень Лубенського міського голови. Зареєстровано 11 

об’єктів комунальної власності. 

Виконавчі органи міської ради продовжують працювати над 

забезпеченням ефективності використання майна та земель комунальної 

власності, розробкою нормативної бази з цих питань та забезпечення 

надходження необхідних коштів до бюджету громади. 
 



Будівництво і архітектура 

У галузі архітектури та містобудування в Лубенській територіальній 

громаді основна увага приділяється розвитку та розбудові об’єктів 

інфраструктури та благоустрою.  

У напрямку містобудівної діяльності завершено роботи з розробки 

топографічного плану с. Вовчик та виконано роботи й затверджено 

містобудівну документацію, розроблену ТОВ «Консультаційний центр»                

м.Полтава з розробки Генерального плану с.Клепачі та с.Калайдинці. Розпочато 

роботи з розробки Генерального плану с. Назарівка. Також, за підтримки 

проєкту USAID «ГОВЕРЛА», розпочато процедуру розробки Комплексного 

плану просторового розвитку території Лубенської територіальної громади. 

У галузі будівництва у 2021 році слід відзначити наступні ключові 

об’єкти. 

У рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжується 

реконструкція приймального відділення фізіотерапевтичного кабінету під 

відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «ЛЛІЛ» в м. Лубни 

по вул. П’ятикопа,26  

 

 

та продовжується капітальний ремонт Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

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

будівлі. 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. 

У стадії будівництва перебуває багатоквартирний 8-ми поверховий 

житловий будинок в м.Лубни по вул. Монастирській, 44, роботи проводить 



ТОВ «Лубнижитлобуд 2010». ТОВ «Хвиля» проводить реконструкцію 

нежитлового приміщення  магазину «Каштан» з добудовою та влаштуванням 

благоустрою прилеглої території по вул. Монастирській, 50 в м. Лубни.  

У 2021 році в напрямку благоустрою завершено будівництво спортивного 

майданчика по вул. Тернівській,21 у м. Лубни на загальну суму майже 1,5 млн. 

грн. У рамках реалізації програми Президента України «Здорова Країна» 

побудовані мультифункціональні спортивні майданчики із штучним покриттям 

площею 140 м.кв. в різних мікрорайонах міста та в селах. Засулля і Солониця.  

 

 

Приватним підприємцем Коломійцем І.О. було проведено благоустрій 

тротуару шляхом заміни асфальтобетонного покриття на тротуарну плитку по 

вул. Мистецькій від будинку №26 до №32. Приватний підприємець Знайко П.В. 

виконав благоустрій частини парку дитячого ім. Олеся Донченка шляхом 

заміни асфальтобетонного покриття на тротуарну плитку. Приватним 

підприємцем Панник Є.І. проведено благоустрій з влаштуванням стоянки 

автотранспорту  по вул. Монастирській біля будинку №7.  

На 2022 рік за напрямком містобудівної діяльності заплановано 

розпочати актуалізацію картографічної основи в М1:10000 та, відповідно, 

розробку Комплексного плану просторового розвитку території Лубенської 

територіальної громади Лубенського району Полтавської області. Крім того, в 

рамках програми «Велике будівництво» заплановано розпочати будівельні 

роботи по дитячому садочку по вул. Ватутіна,4, реконструкцію парку 

«Молодіжний», велосипедної доріжки по проспекту Володимирському, 

завершити роботи з будівництва дощової каналізації на площі Ярмарковій та 

продовжити роботу зі встановлення спортивних майданчиків на території 

громади. 



 

Протягом 2021 року відділом державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради опрацьовано та 

внесено до єдиного реєстру - 203 документи  дозвільного характеру, з них: 

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт – 95; 

- зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт – 4; 

- декларація про готовність об’єкта до експлуатації – 99; 

- зміни у декларації про готовність об’єкта до експлуатації – 1; 

- дозвіл на початок виконання будівельних робіт – 2; 

- зміна даних у дозволі – 4. 

Проведено 4 планові перевірки об’єктів будівництва, 11 позапланових 

перевірок за зверненням фізичних та юридичних осіб, 2 перевірки відповідності 

збудованого об’єкта проєктній документації, державним будівельним нормам з 

метою видачі сертифіката. 

За 2021 рік введено в експлуатацію житла загальною площею – 3011 м2. 

У місті Лубни введено в експлуатацію наступні великі об’єкти: 

Будівництво складу з підсобними приміщеннями по просп. 

Володимирському, 42/1. 

Нове будівництво мийки самообслуговування на 6 постів по вул. 

Михайла Грушевського, 28. 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та 

благоустрій пришкільної території ЛСШ І-ІІІ ступенів № 6 по вул. 

Монастирській, 36. 

Реконструкція дитячого майданчика у Центральному парку культури та 

відпочинку. 

Будівництво складу по вул. Петра Лубенського, 21. 

Реконструкція магазину та кафе з добудовою по просп. 

Володимирському, 27/49. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

містобудівного законодавства – 7 фізичних осіб на загальну суму 50150 грн.  

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю готує та подає 

ряд звітів, а саме: звіт щодо проведених планових та позапланових перевірок, 

складених протоколів, приписів, винесених постанов, кількості підконтрольних 

об’єктів і т.д (щоквартально), звіт щодо виявлених порушень стосовно 

додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

(щоквартально).  
 



Благоустрій міста та житлово-комунальне господарство 

Комунальне господарство відноситься до власних повноважень місцевого 

самоврядування, і саме за станом комунальної галузі можна визначити рівень 

ефективності виконання місцевими органами влади своїх повноваження.  

Для забезпечення водопостачання та водовідведення населених 

пунктів Лубенської територіальної громади виконано наступні заходи: 

- Технічне переоснащення (кап. ремонт) водопроводу сіл Михнівці, 

Мацківці  – 24,342 тис.грн.; 

- Капітальний ремонт водної свердловини № 8 СКП «Сяйво» с. 

Засулля Лубенського району, Полтавської області – 627,806 тис. грн; 

- Капітальний ремонт (тех. переоснащення) оглядових колодязів 

самопливних колекторів в м.Лубни – 48,182 тис.грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі насосної станції ВЗМ № 3 – 695,093 

тис.грн. 

- Реконструкція зливної станції в м.Лубни- 500,265 тис.грн 

 

За фінансової підтримки Лубенської міської ради були виділені 

кошти для реалізації наступних програм: 

- Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубни – водоканал» для погашення заборгованості за спожиту електричну 

енергію– 3 770 000,00 млн. грн. Оскільки ціни на енергоносії постійно 

зростають, підприємство вимушене підіймати тарифи на свої послуги. 

- Програми «Безпечне місто» на придбання каналізаційних люків у 

кількості 43 шт. на суму – 99920,10 грн.; 

- Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади на 2021-

2025 роки» на придбання матеріалів для огорожі зон санітарної охорони 

об’єктів водопостачання громади, в т.ч. зон санітарної охорони  І-го 

підйому ВЗМ № 1,2,3  на суму – 4600000,00 грн. 

- Програми «Утримання фонтану в м. Лубни» на суму – 164905,80 

грн. 

- Програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки в місті 

Лубни на 2022-2024 роки» на суму – 81864,24 грн. 



 

За 2021 рік КП «Лубни-водоканал» надано послуг з водопостачання на 

загальну суму – 20040,00 тис. грн., піднято води – 2177,34 тис. м3, надано 

послуг з водовідведення на загальну суму – 21500,00 тис. грн. та об’єм стічних 

вод – 915,8 тис. м3. Від споживачів за 2021 рік отримано коштів на загальну 

суму –  41200,00 тис. грн. 

За 2021рік КП «Сяйво» надано послуг підприємством та отримано дохід – 

2557,8 тис. грн. 

Проблемним питанням у населених пунктах громади є зношеність 

водопровідно-каналізаційного господарства та насосних станцій, відсутність 

технічної документації на свердловини в сільських населених пунктах. Одним 

із шляхів вирішення є залучення коштів, у тому числі коштів міжнародних 

організаційних на оновлення матеріально-технічної бази.  

Утримання дорожньої мережі Лубенської територіальної громади 

здійснює комунальне підприємство «Шляхрембуд» та комунальне 

підприємство «Сяйво.  

Підприємством проведені роботи з поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиць і доріг м. Лубни на суму 4220,7 тис. грн. 



Проведено грейдерування щебеневих доріг на суму 1357,0 тис.грн. Проведено 

робіт з ремонту та утриманню зливової каналізації на 434,6 тис.грн. 

На час зимового періоду підприємство виконує комплекс робіт з 

ліквідації наслідків негоди: очищення від снігових заметів, посипання доріг 

піщано-сольовою сумішшю. 

 

 

На замовлення Управління житлово-комунального господарствами 

іншими підприємствами проведені  роботи по середньому ремонту 

асфальтобетонного дорожнього покриття м. Лубни на  суму 2044,2 тис.грн. 

У 2021 році проведено ямковий ремонт доріг по вулицях сільських 

населених пунктів Лубенської територіальної громади на суму 500,0 тис. грн. 

У 2021 році за сприяння Лубенської територіальної громади на умовах 

співфінансування виконані роботи з ямкового ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, що пролягають територією 

Лубенської територіальної громади в межах фактичного фінансування в 

3201206,94 грн., а саме: 

- О1713194  П’ятигорці – В’язівок - відремонтовано  дорожнього  

покриття 1701,9 м2  (вартістю 991664,4 грн.) 

- О1712158 Лохвиця – Вирішальне – Лубни - відремонтовано  дорожнього  

покриття  1575 м2  ( вартістю 997557, 60 грн.) 

- О1713192  Засулля – Войниха – відремонтовано дорожнього  покриття  

1395,18 м2 ( вартістю 1211984,94грн.) 



- О1713196 /Т-24-17/- Вищий  Булатець – Лубни – відремонтовано  

дорожнього  покриття  5500 м2 (вартістю 1376902,00 грн.) 

 

У сфері співпраці зі співвласниками багатоквартирних будинків 

Лубенської територіальної громади розроблено декілька програм, а саме: 

- «Програма фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів на 2021-

2022 роки.» 

На сьогодні на території Лубенської територіальної громади 

зареєстровано 62 ОСББ та 13 ЖБК . 

У 2021 році чотири ОСББ взяли участь у цій Програмі на загальну суму 

335 тис.грн. 

- «Програма співфінансування капітальних ремонтів співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Лубни на 2021 – 2024 роки»  

У 2021 році виділено кошти на ремонт житлового фонду в сумі 848,510 

тис. грн. Виконано капітальний ремонт інженерних мереж. 

Проблемним питанням залишається фінансування робіт по капітальному 

ремонту ліфтів. Існує загроза зупинки 26-ти з них, які вичерпали свій 25-ти 

річний термін експлуатації.  

Одним із шляхів вирішення проблем фінансування є залучення коштів 

міжнародних організацій, державних та місцевих програм для оновлення 

матеріально-технічної бази. 

- «Програма  ремонту та реконструкції інженерних вводів 

багатоквартирних будинків та оснащення їх засобами обліку на території 

Лубенської територіальної громади на 2021-2024 роки». 

Управлінням був проведений капітальний ремонт безгосподарських 

теплових мереж до будинків на суму 162,359 тис. грн. 

За 2021 рік дохід по підприємству ЛКЖЕУ склав 20412197,15 грн., з яких 

за послуги з управління багатоквартирних будинків отримано 18819285,68 грн., 

за які були здійснені наступні витрати: 

- послуги з управління багатоквартирниими будинками на суму 

13218197,33 грн.; 

- в т.ч. поточний ремонт житлового фонду на суму 1333866,67 грн. 

- «Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 

кредитами на заходи з підвищення енергоефективності у м. Лубни на 2020-2025 

роки в новій редакції».  



Станом на сьогоднішній день у цій Програмі бере участь ОСББ «Мальва-

83», зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій з їх утеплення та технічне 

переоснащення інженерних систем багатоквартирного будинку, розташованого 

за адресою: м. Лубни, вул. Л.Толстого, 83», становить 2 327,996 тис. грн. 

На проведення робіт ОСББ «Мальва-83» відкрили кредитну лінію у АБ 

«УКРГАЗБАНК» зі строком погашення до 05 жовтня 2030 року. 

З бюджету Лубенської територіальної громади у 2021 році погашено 

відсотки по кредиту у розмірі 63 013,72 грн.  

Крім того, для забезпечення санітарно-епідеміологічного та екологічного 

благополуччя міста, з метою вирішення проблем, пов’язаних з безпритульними 

тваринами, прийнята «Програма поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у м. Лубни на 2021-2022 роки». 

У 2021 році укладено договір з Громадською організацією «Право на 

життя» щодо проведення послуги з відлову та стерилізації тварин на суму 

49,900 тис. грн. За ці кошти було стерилізовано 41 тварину. 

Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області розроблено 

ряд програм для утримання території громади в належному санітарному стані, 

забезпечення вуличного освітлення, ремонту доріг та озеленення, а також 

проведення робіт з капітального ремонту мереж водо-, теплопостачання, 

ремонт свердловин, встановлення малих архітектурних форм, ремон пам’ятних 

знаків. 

Відповідно до «Програми з утримання та поточного 

ремонту мереж вуличного освітлення та засобів 

регулювання дорожнього руху» у 2021 році проведені 

роботи на суму 5478058,00 грн. Силами КПФ 

«Лубниміськсвітло» відновлено вуличне освітлення у с. 

Калайдинці, у м. Лубни на вулицях Малика, Малія, Садовій 

(1-й, 2-й провулки), П.Лубенського, Круглицькій, 

Верстатобудівників та пров. Верстатобудівників.  

Фінансування «Програми з благоустрою території Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік» становить 4156,3 тис.грн., виконання 

заходів програми покладено на КП «Сяйво»: проведено обслуговування мереж 

вуличного освітлення на території населених пунктів Лубенської 

територіальної громади на 138 об’єктах.  



 

 

Підприємство здійснює утримання смуг зелених насаджень, санітарну 

вирізку сухих та аварійних дерев. 

Затверджено «Програму з поліпшення утримання та збереження зелених 

насаджень Лубенської територіальної громади». У 2021 році проведені роботи 

на суму 5290000 грн. Зокрема, видалено аварійних та сухостійних дерев – 336 

шт., посаджено дерев та чагарників –257 шт., створено 1592 м² квітників 

(Володимирський майдан, розподільчі смуги), у сквері біля пам’ятника 

давньоруському воїну-захиснику – вертикальне озеленення. Роботи проведені 

силами комунального підприємства фірми «Конвалія». 

 

 



Проблемним питанням залишається інвентаризація зелених насаджень 

Лубенської територіальної громади. 

Виконання «Програми з утримання та поточного ремонту кладовищ, 

пам’ятників, меморіальних дошок та місць захоронення видатних діячів 

Лубенської територіальної громади» покладено на КП «Ритуалсервіс», з 

місцевого бюджету на реалізацію програми виділено 2150 тис. грн., з них 

освоєно у 2021 році – 2148,3 тис. грн.  

Завершено роботи з облаштування паркану по вул. Д.Сірика м. Лубни на 

суму 141,68 тис. грн . 

Проведено поточний ремонт пам’ятного знаку на місці поховання родини 

Шеметів, пам’ятного знаку на честь воїнів - учасників бойових дій в 

Афганістані, пам’ятної стели на честь  військових частин, що визволяли місто 

від нацистських загарбників. 

Однією з важливих програм для громади є програма «Організація та 

проведення санітарного очищення території Лубенської територіальної 

громади». У 2021 році освоєно кошти в сумі 6 259 900,00грн., реалізація 

програми здійснювалася КП «Чисте місто». Систематичне вивезення твердих 

побутових відходів з населених пунктів, ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Засулля, Солониця, Войниха виконано КП «Сяйво». 

Управлінням ЖКГ укладено договір з ФОП Карпенко І.М. та виконано 

роботи з ліквідації несанкціонованого звалища на території с. Калайденці на 

суму 49,9 тис. грн. 

За участі Управління житлово-комунального господарства в грудні 2021 

року було здійснено завантаження та вивезення перезатерених хімічних засобів 

захисту рослин в кількості 13 тон з території села Тернівщина Лубенської 

територіальної громади . 

 Завершено будівництво двох малих архітектурних форм на 

контейнерному майданчику для сміття по вул. Д.Сірика, вул. Кононівській у м. 

Лубни на суму 203,193 тис. грн. 

  По місту розміщено 11 жовтих контейнерів на 150 л для солі та піску та 

сітчастих металевих контейнерів для збору ТПВ – 5 шт. Загальну кількість 

оцинкованих контейнерів для збору ТПВ по місту збільшено на 9 одиниць.  

За ініціативою Управління ЖКГ в м.Лубни запрошувався Екобус, який 

здійснював збір небезпечних відходів – відпрацьовані батарейки, акумулятори 

від телефонів, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Все це безкоштовно 

приймалося у населення.  



На виконання «Екологічної програми Лубенської територіальної громади 

на 2021 – 2023 роки» на умовах співфінансування придбано контейнерів для 

збору ТПВ (об’ємом 1100л) – 30 шт на суму 162 тис. грн.  

Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради у 2021 році проведено 36 тендерних процедур. За рік 

всього укладено 182 договори. Проведено міжнародний тендер за вимогами 

НЕФКО щодо реалізації проекту «Реконструкція системи водопостачання та 

водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 

2020 – 2032 роки».  

Проблемою на даний час є ситуація з нестачею місць захоронення 

відходів, які відповідають екологічним нормам, відсутність нормативної бази, 

технологій та фінансування новітніх способів переробки та утилізації відходів 

виробництва і споживання, відсутність селективного збору, слабка екологічна 

освіта населення, недостатня кількість контейнерів для селективного збору 

сміття, відсутність систематичного збору і вивозу відходів із сільської 

місцевості, існування несанкціонованих місць для скидання відходів, 

відсутність технічного контролю за полігонами і сміттєвозами. 

Для забезпечення ефективної діяльності комунальних підприємств 

громади та підвищення якості надання послуг населенню необхідне оновлення 

матеріально-технічної бази.  

 

Соціальний захист населення 

Заробітна плата 

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника станом на 

01.10.2021 по місту Лубни та сільських територіях громади згідно зі 

статистичними даними становить 11995,0 грн., що менше від середнього 

розміру по області на 1226,0 грн., та більше в порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року на 1005,0 грн. або 8.4% 

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 

року очікується перевиконання запланованого показника і зростання 

середньомісячної заробітної плати до 11500,0 грн.  

Проведений аналіз реального стану справ свідчить, що станом на 

01.12.2021 року заборгованість з виплати заробітної плати за моніторинговими 

даними на підприємствах, установах та організаціях територіальної громади  

відсутня. 



Нарахування субсидій та надання пільг на житлово-комунальні 

послуги 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в 

умовах підвищення цін та тарифів на житлово–комунальні послуги є програма 

житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам стабільність 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни їхньої 

вартості. 

Протягом 2021 року призначено субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг на суму 137715,6 тис.грн., що в середньому на сім’ю 

складає 1118,18 грн. Сума нарахувань у порівнянні з аналогічним періодом 

2020 року збільшилась у 1,5 рази.  

 Призначено субсидію на тверде паливо та скраплений газ готівкою 

у 2021р. 163 сім’ям на суму 712,3 тис.грн, що в середньому складає 4370 грн. на 

сім’ю, у 2020 р. 28 сім’ям на суму 126,1 тис.грн., що в середньому складає 4504 

грн. на сім’ю. 

Субсидією на житлово–комунальні послуги в громаді користується 10614 

сімей, що відповідає аналогічному періоду 2020 року, із них 54% складають 

пенсіонери, інваліди, ветерани війни, праці. 

Протягом неопалювального періоду у 2021 року субсидією користувалось 

9321 домогосподарство при середньому розмірі субсидії 262,90 грн., що на 129 

грн. менше 2020 року. 

На опалювальний період 2021 року нарахована субсидія 10614 

домогосподарствам при середньому розмірі 1781,14 грн., що на 215,11 грн. 

більше 2020 року.  

Протягом 2020 року було нараховано пільги з оплати житлово-

комунальних послуг 3227 особам на суму 29608,2 тис.грн. 

Протягом 2021 року нараховано пільги з оплати житлово-комунальних 

послуг 5009 особам на 48292,4 тис.грн. 

 Станом на кінець грудня 2021 року отримують пільги з оплати житлово-

комунальних послуг: 

у грошовій безготівковій формі - 1955 осіб; 

у грошовій готівковій формі через відділення поштового зв’язку – 49 

осіб; 

у грошовій готівковій формі через банківські установи – 1852 особи. 

З метою посилення захисту членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та воїнів-



інтернаціоналістів – мешканців Лубенської територіальної громади надано 

додаткову пільгу зі сплати за користування житлово-комунальними послугами:   

протягом 2020 року 10 сім’ям на суму 44,9 тис. грн.; 

протягом 2021 року 20 сім’ям на суму 108,9 тис. грн..  

За рахунок коштів місцевого бюджету відшкодовано пільг:  

 - за проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян у 

2020 році на суму 2805,2 тис.грн, у 2021- на суму 4213,5 тис.грн.; 

 - за проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян у 2020 

році  на суму 517,6 тис.грн. 

Виплата державних соціальних допомог та компенсацій 

Діяльність управління соціального захисту населення спрямована на 

реалізацію державної політики щодо своєчасності призначення і виплати 

державних соціальних допомог. 

Відповідно до Законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» станом на  

01.12.2021року отримували державні соціальні допомоги: 

- 298 осіб - у зв’язку із вагітністю та пологами – на суму 600,5 тис.грн.; 

- 1242  сім’ї – одноразову допомогу при народження дитини на суму 

14755,2 тис.грн.; 

- 67 сім’ям, в яких виховуються діти, які знаходяться під опікою чи 

піклуванням, призначена допомога на суму 6140,0 тис.грн.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №106 від 

06.02.2006 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, голкового забезпечення  батькам - вихователям і прийомним 

батькам за наданням соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” призначена та 

виплачена державна соціальна допомога 27 дітям, які виховуються у 

прийомних сім’ях, та грошове забезпечення прийомним батькам на загальну 

суму 2321,9 тис.грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 

р.№189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» 10 

сімей отримали тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляться від сплати 

аліментів, на суму 104,6 тис.грн. 



Виплачена державна соціальна допомога 334 одиноким матерям на суму 

4659,0 тис.грн., розмір допомоги залежить від одержаного доходу одинокої 

матері за попередні 2 квартали. 

Протягом 11 місяців 2021 року 600 малозабезпечених сімей отримали 

державну соціальну допомогу на суму 22207,7 тис.грн., середньомісячний 

розмір якої на сім’ю складає 3854,83 грн. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р. 

№11921 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, 

яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розкладу, 

який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним» 104 особи отримали допомогу на 

догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розкладу на суму 

2673,5тис.грн.  

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

- 1210 особам призначено допомогу  на суму — 28849,9 тис.грн.; 

- 220 дітям з інвалідністю з дитинства призначена надбавка на догляд. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 832 від 26.07.1996р.   

«Про компенсаційні виплати особі, яка доглядає за інвалідом 1 групи та 80- 

річною особою» призначено компенсаційні виплати 253 особам, які доглядають 

за інвалідом 1 групи та 80 річною особою на суму 82,8 тис.грн.  

На виконання постанов Кабінету Міністрів України призначено 

компенсації 131 фізичній особі, які надають соціальні послуги, на суму 1317,2 

тис. 

Всього призначено та виплачено державних соціальних допомог понад 

5,5 тисячі сімей на суму 102155,2 тис.грн. 

Державними соціальними інспекторами протягом року проведено 

перевірку достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів 

допомог шляхом запитів до Державної фіскальної служби та територіального 

сервісного центру  по 2745 особах. Проведено 1138 обстежень  внутрішньо-

переміщених осіб та 2262 обстежень  з метою призначення всіх видів 

соціальних допомог. 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій 

громадня 

У 2021р. безкоштовними путівками було забезпечено до санаторіїв, 

підпорядкованих Мінсоцполітики, 97 ветеранів війни та осіб з інвалідністю, з 

них: 27 особи з інвалідністю внаслідок війни, 6 учасників бойових дій, 9 осіб, 



на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту”, 1 учасник війни та 1 особа, яка супроводжувала особу з 

інвалідністю 1 групи, 53 особи з інвалідністю загального захворювання та з 

дитинства. 

За бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної 

реабілітації інвалідів» за вільним вибором 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 на суму 360,5 тис грн. 

За Бюджетною програмою ,,Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" було оздоровлено 6 

учасників бойових дій на суму 90,1 тис грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету оздоровлено 20 осіб з інвалідністю 

внаслідок війни на суму 162,6 тис грн. 

У 2021 році виплачена компенсація на бензин та транспортне 

обслуговування 158 особам з інвалідністю на суму 37,6 тис.грн., 59 особам з 

інвалідністю внаслідок війни виплачено компенсацію за невикористану путівку 

на суму 34,8 тис.грн. 

Протягом 2021 року з метою забезпечення санаторно-курортними 

послугами осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, були укладені договори із 

санаторіями на суму 1713 тис.грн., де було оздоровлено 208 осіб  за рахунок 

коштів  державного бюджету.  

 У 2021 році з метою вшанування пам’яті  померлих чорнобильців 

до 35-ої річниці аварії на ЧАЕС були виділені кошти з місцевого бюджету на 

суму 299,4 тис.грн. для надання матеріальної допомоги 332 вдовам померлих 

ліквідаторів в розмірі 600 грн.кожній та 167 сім’ям, у складі яких є діти, 

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віком до18 років із 

розрахунку 600 грн.на  кожну дитину. Крім того, 359 осіб одержали технічні 

засоби реабілітації.  

У зв’язку з відзначенням Дня Перемоги проведена виплата одноразової 

грошової допомоги до 9 Травня за кошти державного бюджету 2737  ветеранам 

війни на суму 8104 тис грн. 

 
 



Надання соціальних послуг 

Станом на 01.01.2022 територіальним центром надано різних видів 

соціальних послуг 1623 пенсіонерам, в т.ч. 317 особам з інвалідністю. 

На обліку у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 921 особа, 

які отримують у домашніх умовах комплекс соціально-побутових послуг  

Надається послуга «Соціальне таксі» для перевезення одиноких 

пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Протягом 2021 року послугою «соціального 

таксі» скористалися  17 осіб, з них 14 осіб з інвалідністю. 

Згідно міської Комплексної програми розвитку соціального захисту 

населення на 2021 рік: 

- виплачено одноразову матеріальну допомогу 827 особам на загальну 

суму 1163,0 тисяч гривень; 

- безкоштовно забезпечено твердим паливом у вигляді дров 67 осіб, які 

мають будівлі з пічним опаленням; 

- надано грошову допомогу на поховання непрацюючих громадян, які не 

досягли пенсійного віку, 47 особам на суму 9,4 тис.грн.. 

Також надано натуральну допомогу:  

- до Міжнародного дня людей похилого віку 636 особам на суму 101,2 

тис. грн.; 

- до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 138 особам на суму 34,5 

тис.грн.; 

-  88 особам, яким виповнилося 90 років, на загальну суму 17,6  тис.грн. 

 

Лубенський міський центр комплексної реабілітації дітей з  

інвалідністю в цьому році  відзначав 10-річчя своєї роботи. Щороку на 

обслуговуванні знаходиться понад 200 дітей  різних нозологій. у 2021 році – це 

232 дитини (з них 59 – дітей «групи ризику»),  це на 31 дитину більше ніж у 

2020 році.  152 дитини - з Лубенської територіальної громади і 80 дітей - з 

інших територіальних громад. 

Закінчили у 2021 році курс реабілітації 136 дітей.   

За рік надано реабілітаційних послуг (1 послуга – 30 хв): 

- педагогічних 13533 (на 1365 більше ніж у2020 р.) 

- медичних        5066 (на 161 більше ніж у 2020 р.) 

- масаж і фізіотерапевтичні процедури  12550 одиниць (на 1350 од. 

більше) 

Відповідно до Комплексної програми розвитку соціального захисту 

населення на 2021 рік з місцевого бюджету виділено: 



-120,0 тис.грн. для проходження курсів із занять по іпотерапії (48 дітей по 

10 занять); 

-17, 9 тис.грн. на користуванням послугами «Соціального таксі» (450 раз 

діти скористалися послугою); 

-76,9 тис.грн. – надання щоквартальної матеріальної допомоги сім'ям, в 

яких виховуються діти з інвалідністю, для придбання підгузків (19 сімей); 

- 8,0 тис.грн.  - подарунки до свят (50 шт.). 

З 8-ми територіальних громад в  бюджет Лубенської територіальної 

громади для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю у 2021 році 

надійшло 649,3 тис.грн. 
 

Реалізація реформи децентралізації влади в Україні надала можливість 

розширити повноваження органів місцевого самоврядування та надавати якісні 

адміністративні послуги соціального характеру.  

Так, з урахуванням викликів сьогодення й необхідності в догляді та 

вихованні дітей в умовах, наближених до сімейних, Лубенською 

територіальною громадою запроваджено та ефективно використовується 

інструмент соціального замовлення, фінансування на яке зросло від 105 тис.грн. 

у 2020 році до планових 550 тис.грн. у 2022 році. 

У той же час значно зросло фінансове навантаження на місцевий бюджет 

через збільшення до 4904,0 тис.грн. видатків на надання пільг громадянам, які 

гарантовані державою.  

За період з 2019 по 2021 рік фінансування заходів соціального 

спрямування в цілому збільшилось на 2 221,0 тис.грн. Лише на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом спрямовано 4163,5 тис.грн. (в т.ч. 

відшкодовано коштів за пільговими квитками жителям сільських населених 

пунктів 785,5 тис.грн.). 
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Протягом 2021 року Центр надання адміністративних послуг 

продовжив свою діяльність як Центр  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 адміністративних послуг. Принцип роботи 

«єдиного вікна» дає можливість скоротити й спростити процедуру отримання 

необхідного документу. 

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

Засулля, два віддалених робочих місця (далі- ВРМ) адміністраторів по                

м. Лубни та одинадцять ВРМ у селах Войниха, Березоточа, Вовчик, Оріхівка, 

Мгар, Новаки, Калайдинці, Вищий Булатець, Михнівці, Литвяки, Хорошки.  

У минулому році Центр та його структурні підрозділи підтримували 

пріоритетні напрямки, забезпечуючи прийом документів за 170 

адміністративними послугами, та обслуговували громаду, населення якої 

складає майже 69 тисяч мешканців.  

Завдяки підключенню до державних реєстрів: 

- 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 

адміністраторів 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 із соціальних питань, а протягом II кварталу минулого 

року проведено підключення (за наявності відповідного Інтернет – ресурсу) 

віддалених робочих місць до:  

- ПК «ПС Соціальна громада» (прийнято заяв  протягом року – 6332), 

- 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 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 2018р.- 328,  у 2019р.- 620,  у 2020р.- 1458, а на 31.12.2021р.- 

4931. 

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 31.12.2021р. адміністраторами ЦНАП надано 44477 

адміністративних послуги, проведено 10011 консультацій.   

Протягом 2020р. - 12200,  консультацій  -  8550,  

протягом 2019р. -  15310,  консультацій  -  9400 

протягом 2018р. – 15485,  консультацій  – 9200. 

У 2022 році у Центрі надання адміністративних послуг передбачено: 

- розширення найменувань кількості послуг у головному офісі до 280,  

територіальному підрозділі та на віддалених робочих місцях у сільській 

місцевості – до 130, на віддалених робочих місцях у місті Лубни – більше 150 

послуг;  

- впровадження послуги «єМалятко» на віддалених робочих місцях; 

- запровадження у ЦНАП (пр. Володимирський, 23) платіжних терміналів 

для здійснення безготівкової оплати за надання платних адміністративних 

послуг. 

Разом з тим, Центр надання адміністративних послуг продовжить свою      

роботу за напрямками, що стали пріоритетними у минулому році, а саме:   



- реєстрація місця проживання фізичних осіб та забезпечення електронної 

реєстрації/декларування місця проживання громадян як у ЦНАП  м. Лубни, так 

і на віддалених робочих місцях; 

- реєстрація документів на порталі Єдиної державної електронної системи 

у сфері будівництва; 

- участь у всеукраїнському онлайн-моніторингу щодо оцінки якості 

надання адміністративних послуг, мета якого полягає у можливості впливу 

відвідувачів на рівень обслуговування в ЦНАП;  

- формування та використання цифрових копій документів для зручного 

та швидкого отримання адміністративних послуг у ЦНАП. 

 

Розвиток освітньої галузі 

Освітній простір Лубенської територіальної громади налічує 49 закладів 

освіти, а також Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

У 2021-2022 навчальному році у 21 закладі загальної середньої освіти 

здобувають освіту 7037 учнів (місто – 5038, сільські населені пункти -

 1999 осіб). До перших класів зараховано 692 дітей (сформовано 32 класи). З 

метою створення належних умов для реалізації стандартів Нової української 

школи закладами ЗСО здійснено закупівлю обладнання, меблів та дидактичних 

матеріалів на загальну суму 1 млн. 917 тис. грн. (у т.ч. з місцевого бюджету– 

575,1 тис.грн.). У школах громади створено 25 інклюзивних класів, у яких 

навчається 34 дитини з особливими освітніми потребами. 

Послугою з підвезення учнів до 21 закладу освіти у сільській місцевості 

охоплено 1058 школярів. Для цього задіяно 16 шкільних та 4 орендованих 

автобусів. Загальна протяжність щоденних маршрутів становить 2564 км. 

У 2021 році за кошти місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт 

автобусів Михнівської та Войнихівської загальноосвітніх шкіл. Окрім того, у 

рамках цільової державної програми на умовах співфінансування (50/50) 

придбано новий шкільний автобус вартістю 1 млн. 850 тис.грн. для Опорного 

закладу «Засульський ліцей». Більшість шкільних автобусів експлуатується 

тривалий час, а тому є нагальна потреба у придбанні нових.  

Безоплатним харчуванням за кошти місцевого бюджету охоплено 2826 

учнів 1-4 класів та понад 700 учнів з числа пільгових категорій. У 2021 році на 

ці потреби було спрямовано майже 4 млн.грн. У школах громади поетапно 

впроваджуються зміни, пов’язані з реформуванням підходів до шкільного 

харчування та відпвідністю вимогам системи НАСРР. 



У 25 закладах дошкільної освіти виховується 1707 дітей (місто – 1284, 

сільські н.п. – 423). Для 17 вихованців з особливими освітніми потребами 

функціонує 11 інклюзивних груп. Проблем із забезпеченням місцями в ЗДО у 

сільській місцевості немає. В електронній черзі на зарахування до дитсадків у 

м.Лубнах перебуває 73 дитини. У зв’язку з цим виготовлено проєктно-

кошторисну документацію на будівництво нового дошкільного закладу у 

мікрорайоні Василенкове поле, яку подано на участь у конкурсному відборі на 

фінансування з ДФРР. 

Усього освітній процес у закладах освіти забезпечують 1614 працівників, 

у тому числі – 895 педагогів.  

У 2020-2021 роках здійснено реконструкцію з термомодернізацією 

будівель Лубенського дошкільного закладу №9 «Берізка» та Лубенської 

загальноосвітньої школи №3.  

 

 



2021 року встановлено системи протипожежної сигналізації та 

оповіщення в Березотіцькому, Вовчицькому закладах дошкільної освіти, 

Лубенському ДНЗ №8 «Чебурашка», Лубенській загальноосвітній школі №8 та 

Ісківській загальноосвітній школі. 

Із загальної кількості випускників 11 класів (398) золотою медаллю «За 

високі досягнення у навчанні» нагороджені 39 випускників, срібною медаллю  - 

8.  

38 випускників закладів загальної середньої освіти за результатами  ЗНО 

2021 року отримали понад 190 балів із 68 тестувань. 

Учні Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 Сакалюк Іван, 

Мельник Ігор та Сидорчук Катерина отримали 199 балів з англійської мови. А 

випускник опорного закладу «Вовчицький  ліцей» Назарець Денис - 199 балів з 

історії  України. 

Учні закладів освіти Лубенської територіальної громади є активними 

учасниками та переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, 

турнірів, заходів. На обласному рівні у 2021 році мали вагомі здобутки: 

МАН 

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких  робіт учнів-членів Малої академії наук взяли участь 19 учнів із 

7 шкіл громади (ЗЗСО № 1, 2, 3, 4, 7, спеціалізована школа № 6, ОЗ 

«Вовчицький ліцей»).  

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») 

Важливою складовою системи патріотичного виховання, що формується 

в українському суспільстві, є участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). В обласному етапі учні ОЗ 

«Вовчицький ліцей» вибороли 1 загальнокомандне місце - старша вікова група, 

рій «Сіроманці» та 2 загальнокомандне місце - середня вікова група, рій 

«Молоді вовки». Ці ж команди вибороли ряд призових місць у різних 

конкурсах на Всеукраїнському етапі гри «Сокіл»(«Джура»)  

У 2021 році проатестовано 185 педагогічних працівників. Із них: 70-и  

присвоєно або підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, 52  - педагогічне 

звання. 

Серед 42 переможців Обласного ярмарку кращих розробок навчальних 

матеріалів  - 6 учителів шкіл громади. 



На Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Битва жанрів» Фіонік Вікторія, учениця 7 класу ЗОШ 

№8 здобула перемогу (учитель  Бала І.В.). 

268  учителів пройшли навчання з питань реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти «Нова українська школа – перехід на 

наступний рівень 

Проведено каскад тренінгів з теми «Інноваційний розвиток математичної 

освіти і підвищення її якості», учасниками яких були 48 вчителів математики 

шкіл громади. Учителі ЗОШ №7 Клиша О.С. та Неділя Н.М. – переможці 

Обласного фестивалю педагогічної майстерності «Золотий фонд уроків 

Полтавщини». 

49 учителів початкових класів шкіл громади пройшли навчання на 

тренінгах «Нова українська школа: відповідаємо на виклики».  

 

 

Основними завданнями Інклюзивно-ресурсного центру є надання 

послуг з проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

особам від народження до 18 років та старше, які здобувають освіту, та 

здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у 

них особливих освітніх потреб. 

ІРЦ обслуговує 11723 дитини, які проживають на території Лубенської 

територіальної громади. В 2021 році була налагоджена співпраця з 

Новооржицькою територіальною громадою, кількість дітей якої становить 1200 



осіб. Таким чином, загальна кількість дітей, які знаходяться на обслуговуванні 

ІРЦ Лубенської МР, складає 12923. 

Протягом 2021 року було проведено 111 комплексних оцінок. 

2022 року буде розпочато структурні зміни в системі загальної середньої 

освіти громади у відповідності до вимог законів України «Про освіту» та «Про 

повну загальну середню освіту». Метою реформування є створення ефективної 

освітньої мережі, забезпечення максимального доступу до якісних послуг у 

сфері дошкільної, початкової і базової середньої освіти та створення сучасних 

умов для отримання повної загальної середньої освіти із забезпеченням права 

на вибір учнями профілю навчання. 

2022 року буде продовжено роботу з осучаснення організації харчування 

в закладах освіти, модернізації харчоблоків, виконання заходів з 

протипожежної безпеки, оновлення парку шкільних автобусів. 

 

 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Значна увага управліннями, відділами, секторами, службами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради приділяється підтримці та вирішенню 

проблем сімей, дітей та молоді громади. 

Відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської 

ради протягом року працював відповідно до наступних програм: Комплексної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі у Лубенській територіальній громаді  на 2021-2025 роки, 



затвердженої рішенням 5 сесії 8 скликання від 18.02.2021 року та Міської 

комплексної  програми реалізації сімейної, молодіжної  та ґендерної політики 

на 2020-2024 роки,  затвердженої рішенням 49 сесії 7 скликання від 19 грудня 

2019 року. 

Завдяки злагодженій роботі відділів та структурних підрозділів у 2021 

році Лубенська громада стала партнером проєкту Фонду ООН у галузі 

народонаселення (UNFPA) «Міста і громади, вільні від домашнього 

насильства».  

У рамках співпраці були проведені 4 модулі спеціалізованої підготовки 

фахівців у вивченні досвіду інших міст України у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Представниками Фонду були проведені навчання у м. 

Лубни щодо розбудови муніципальної системи попередження і протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі. У рамках Всесвітньої 

інформаційної кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого 

насильства» у Лубнах створили унікальний маніфесту проти домашнього 

насильства. 

Одним із напрямків сімейної політики є підтримка соціально-

незахищених категорій сімей. Родинам, у яких виховується троє і більше дітей, 

видаються посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї. Протягом 2021 

року було видано 38 посвідчень батьків та 107 посвідчень дитини з багатодітної 

сім’ї. Відділом ведеться електронний реєстр багатодітних сімей. У зв’язку з 

приєднанням сільських населених пунктів кількість багатодітних сімей зросла 

вдвічі. Так, на кінець 2020 року на обліку перебувало 202 сім’ї, у яких 

виховувалося 701 дитина. Станом на 01 грудня 2021 року на обліку перебуває 

409 сімей, в яких виховується 1342 дитини. З метою популяризації сімейних 

цінностей та підтримки багатодітних сімей проведено благодійні акції 

«Великодній кошик» і «Різдвяні зустрічі», в рамках яких сім’ї, в яких 

виховується 5 і більше дітей, отримали продуктові набори та подарунки. Поряд 

з цим, відділ здійснює ведення реєстру жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», оформлення документів для отримання почесного 

звання жінкою, яка народила і виховує п’ять та більше дітей. Протягом звітного 

періоду відділом підготовлено клопотання на гр. Новицьку О.А. – матір шести 

дітей, щодо відзначення її почесним званням України «Мати-героїня», яке їй 

було присвоєно у червні 2021 року. 

Щорічно у громаді проводиться благодійна акція «Школярик» для дітей 

учасників бойових дій і дітей з багатодітних родин. У 2021 році 180 дітей 

пільгових категорій отримали набори канцтоварів на загальну суму 46997 грн. 



 

 

Відділ проводить заходи, спрямовані на популяризацію сімейних 

цінностей та родинних традицій. Цікаво та змістовно проходять міські родинні 

свята, які з кожним роком набувають все більшої популярності серед лубенців: 

спортивно-розважальна програма до Дня сім’ї «Мама, тато, я – спортивна 

сім’я!», козацькі ігрища для дітей та молоді «Козацькі забави » та ін. У березні 

відділом було організовано і проведено урочистий захід з нагоди Міжнародного 

жіночого дня. На захід було запрошено 25 матерів Лубенської громади, які 

народили 5 та більше дітей та вручено їм подарунки (виділено та використано 

21 тис. грн.). 

Важливим напрямком роботи відділу є оздоровлення та відпочинок дітей 

громади. З метою належного проведення оздоровчої кампанії «Літо 2021» 

працював штаб організації оздоровлення та відпочинку дітей, створений 

відповідно до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

На сьогодні в нашій громаді проживає, за даним держстатзвітності,  6991 

дитина шкільного віку.  

Одним із основних чинників забезпечення якісного оздоровлення та 

відпочинку дітей є належне та своєчасне фінансування. Так, на проведення 

літньої оздоровчої кампанії  2021 року з бюджету громади виділено 1 млн. 800 

тис.грн (у 2020  році -   близько 829 000 грн.). 



 

 

Цьогоріч оздоровлено 1900 дітей, з яких 1385 дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. Особлива увага під час проведення 

оздоровчої кампанії приділялася дітям, які виховуються у сім’ях учасників 

бойових дій, учасників АТО/ООС, дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та дітям із багатодітних родин. За рахунок бюджету 

Лубенської територіальної громади безкоштовно оздоровлено 201 дитину, а 

саме: 25 дітей, які виховуються у сім’ях учасників бойових дій, учасників 

АТО/ООС, 39 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 137 дітей із багатодітних родин. 

Оздоровлення та відпочинок дітей здійснювався за рахунок коштів 

державного, обласного, міського бюджетів та позабюджетних коштів  

(профспілок, організацій, підприємств та коштів батьків). Фактично на 

оздоровлення та відпочинок дітей у 2021 році по Лубенській територіальній 

громаді використано близько 6 млн. 500 тис. грн.  

Традиційним заходом із вшанування кращих представників молоді є 

свято для обдарованих і талановитих «Майбутнє твориться сьогодні», в рамках 

якого юнакам та дівчатам, котрі мають вагомі досягнення в навчанні, різних 

сферах суспільного та громадського життя, призначається стипендія 

Лубенської міської ради. У 2021 році з бюджету громади виділено кошти у 



розмірі 200 000 грн. для нагородження стипендією 17 колективів і 22 молодих 

та обдарованих осіб.  

Традиційно до святкових та визначних дат проводяться урочисті 

реєстрації шлюбів та народжень за участю представників влади.   

Основними напрямки роботи у 2022 році є: 

продовження співпраці у проєкті Фонду ООН «Міста і громади, вільні від 

домашнього насильства», що надасть можливість відкрити у громаді 

спеціалізований денний центр для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства; 

підтримка ініціатив молоді та створення умов для інтелектуального 

самовдосконалення, духовного і творчого розвитку молодих громадян; 

сприяння в організації якісного і змістовного дозвілля молодого 

покоління та розвитку молодіжної інфраструктури і установ, що працюють із 

молоддю;  

здійснення обліку багатодітних сімей та забезпечення їх відповідними 

посвідченнями; 

сприяння в оздоровленні дітей з багатодітних сімей громади та дітей 

пільгових категорій; 

співпраця з громадськими організаціями. 

Проблемні питання: 

створення Молодіжної ради Лубенської територіальної громади; 

створення молодіжних просторів в найбільших старостинських округах. 

 
 

Лубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (далі Центр) - спеціальний заклад, що надає соціальні послуги сім’ям із 

дітьми та особам молодіжного віку, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Протягом 2021 року співробітниками Центру було проведено оцінку 

потреб у наданні соціальних послуг 506 сімей/осіб, в яких виховується 369 

дітей (з них 290 сімей/осіб, які виховують 318 дітей, мешкають у сільських 

населених пунктах громади). Оцінка потреб – це відвідування сім’ї за місцем 

проживання, виявлення основних проблем, проведення інформування і 

первинного консультування та підготовка висновків щодо подальшої роботи з 

родиною.  

 За результатами такої оцінки 58 сімей/осіб, які виховують 102 дитини, 

було взято на облік, як такі, що  перебувають складних життєвих обставинах. З 



них 35 сімей/осіб, які виховують 65 дітей, отримували послугу соціального 

супроводу.  

 

 

В умовах пандемічного поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 Центр взяв активну участь у наданні гуманітарної підтримки 

соціально вразливим категоріям населення міста – 50 родин отримали 

продуктові набори та комплекти захисних медичних масок за рахунок коштів 

міського бюджету на загальну суму 15500 грн. Ще 24 сім’ї, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, завдяки небайдужим мешканцям нашого міста 

отримали гуманітарний дитячий одяг, а також меблі та побутову техніку. 

Центр продовжує залишатись одним із суб’єктів соціальної та 

психологічної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей. У поточному 

році членам сімей загиблих учасників АТО/ООС було придбано 7 санаторно-

курортних путівок у ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» на загальну суму 108396 

грн. за рахунок коштів обласного бюджету. Доброю традицією вже стало 

відвідування та привітання матерів, дружин і доньок загиблих напередодні 

Міжнародного дня прав жінок та миру і Дня матері. Понад 300 дітей учасників 

бойових дій, мешканців нашої громади, отримали напередодні новорічно-

різдвяних свят набори солодощів.  

При Центрі створена та діє мобільна бригада соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, якою протягом 2021 року було здійснено 8 виїздів 

за зверненням від постраждалих осіб або за повідомленням від суб’єктів, які 

здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству. За 

результатами роботи мобільної бригади постраждалі від проявів домашнього 



насильства отримали відповідну соціально-психологічну допомогу, з яких 5 

сімей, що виховують 8 дітей, послугу соціального супроводу. 

Також фахівці центру систематично проводить оцінку потреб осіб з 

інвалідністю внаслідок психічних розладів з метою з’ясування умов догляду за 

ними та необхідності влаштування в інтернатні заклади (перевірено умови 

догляду 254 осіб, з яких 130 проживають у сільських населених пунктах 

громади), вибіркові перевірки цільового використання коштів державної 

допомоги при народженні дитини (проведено перевірки 99 сімей).  

Важливим напрямком діяльності Центру є організація  інформаційно-

просвітницької роботи з різними категоріями населення, яка проводиться 

переважно у формі групових заходів (лекцій, семінарів, тренінгів, бесід тощо), в 

т.ч. із застосуванням дистанційних технологій, яка проводиться у 

міськрайонній філії обласного центру зайнятості, міськрайонному відділі 

Державної установи «Центр пробації», районному територіальному центрі 

комплектування та підтримки та навчальних закладах громади. Центр 

соціальних служб продовжує проводити заходи з організації змістовного 

дозвілля дітей в період літніх канікул, звертаючи особливу увагу на дітей з 

сільської місцевості. Так, протягом 2021 року розваги на батуті були проведені 

у селах: Ісківці, Хорошки, Терни, Тишки, Засулля, Халепці, Войниха, Новаки, 

Висачки, Оріхівка, Піски, Литвяки, Снітин, Вовчик, Мацківці, Калайдинці, 

Вільшанка та Олександрівка.  

 

Служба у справах дітей 

Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежать 

від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до її проблем, 

інтересів та потреб. 

Зусилля виконавчого комітету і служби у справах дітей спрямовані на 

посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту їх прав та законних 

інтересів, запобіганню соціального сирітства, створення умов для всебічного 

розвитку та виховання, забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади, 

правоохоронними та адміністративними органами, причетними до долі кожної 

конкретної дитини.  

Після об’єднання Лубенська територіальна громада налічує близько 12 

тисяч дітей віком від народження до 18 років.  

Робота виконавчого комітету і служби у справах дітей націлені на захист 

прав та законних інтересів, кожної дитини у громаді, а надто дітей, перелічених 

вище категорій.  



У 2021 році: 

3 дітей, що посиротіли, усиновлено громадянами України 

7 дітям, батьки яких позбавлені батьківських прав, призначено 

опікунів/піклувальників; 

ведеться контроль за утриманням 28 статусних дітей у 7 прийомних 

сім’ях та 2 будинках сімейного типу, та за 29 дітьми, які виховуються у родинах 

усиновлювачів; 

одна особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування отримала 

соціальне житло;  

1 квартира, придбана за рахунок субвенції з державного бюджету, триває 

процес придбання ще 2 квартир; 

168 спірних питаннь щодо виховання дітей розглянуто комісією з питань 

захисту прав дитини. 

Службою у справах дітей протягом року проводилися заходи щодо 

подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Внаслідок проведення 

258 рейдів у родини групи ризику, було виявлено та взято на облік служби 36 

дітей. Це нововиявлені у громаді родини СЖО, які внаслідок певних обставин 

довели свої родини до зубожіння, безвідповідально ставляться до виконання 

батьківських обов’язків, не працюють, вживають алкогольні напої та 

наркотичні засоби, здійснюють насилля щодо членів родини. З родинами 

проводиться профілактична робота, надається допомога у вигляді продуктових 

наборів, засобів особистого захисту, «пасхальних кошиків», наборів 

канцелярського приладдя, цукерок.  

Виконавчим комітетом Лубенської міської ради Лубенського району 

проведено конкурс на соціальне замовлення на надання соціальної послуги 

щодо здійснення догляду і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних. 

Надавачем послуг у Лубенській територіальній громаді визначено Лубенський 

дитячий соціально-реабілітаційний центр «Надія», що знаходиться за адресою: 

м. Лубни, 1-й пров. вул. Метеорологічної, 4. В дитячий центр влаштовують 

дітей, яких було вилучено із родин, де батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків, та з умов, що загрожують життю та здоров’ю дітей. 

Для цих потреб з міського бюджету у 2021 році виділено 200 тисяч грн., у 2022 

році - 550 тисяч грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 року №23 

утворено Державну службу України у справах дітей. Постанова набирає 

чинності одночасно із законом, що визначає спеціальний статус, особливі 

завдання та повноваження Державної служби у справах дітей, та законом, яким 



внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» щодо фінансування зазначеної Служби. 

Робота служби зосереджена на об’єднання зусиль громадських, 

релігійних організацій та координація їх діяльності з метою надання соціальних 

послуг дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, 

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Працюючи в єдності, маючи одну спільну мету, ми намагаємося дати 

можливість кожній дитині зростати в люблячій сім’ї та попередити сирітство у 

нашому місті. 

 

Охорона здоров’я 

Пріоритетним напрямом діяльності у сфері охорони здоров’я протягом 

2021 року було надання гарантованих обсягів медичної допомоги, підвищення 

її доступності та якості, сприяння впровадженню сучасних медичних 

технологій у практику закладів охорони здоров’я, протидія розповсюдженню 

коронавірусної хвороби COVID-19, ефективне використання матеріально-

технічного ресурсу. 

З метою реалізації державної політики у сфері медичного обслуговування 

населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення (програма медичних гарантій) у Лубенській територіальній громаді 

працюють 4 комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я: 

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

Комунальне підприємство комунальне некомерційне підприємство 

«Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;  

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області; 

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

 Робота цих закладів координується Управлінням охорони здоров’я 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Управління забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я в Лубенській міській раді з питань підготовки та виконання рішень 

Лубенської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень  

Лубенського міського голови з питань охорони здоров’я, керуючись 



Положенням про управління охорони здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  

Основні зусилля управління охорони здоров’я у 2021 році були 

направлені на координацію роботи по боротьбі з пандемією коронавірусної 

хвороби COVID-19 та продовження ремонтних робіт у підпорядкованих 

закладах. 

В умовах реформування галузі охорони здоров’я, створення госпітальних 

округів, визначення категорійності лікувальних закладів, гостро постало 

питання про реконструкцію приймального відділення КП «ЛЛІЛ» ЛМР. 

У 2021 році введено в експлуатацію перший пусковий комплекс по 

об’єкту: «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 реалізацію цього проєкту залучено: 

кошти місцевого бюджету – 11 137 102,87 грн; 

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 6 931 029,49 грн; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери 

– 9 933 754,97 грн; 

інші субвенції з місцевого бюджету – 1 600 000,00 грн. 

Державою поставлено дороговартісне обладнання: комп’ютерний 

томограф, рентген-апарат тощо. У 2022 році очікується поставка МРТ та 

ангіографа.  

Видатки на галузь «Охорона здоров’я»: 

по загальному фонду в умовах медичної реформи з місцевого бюджету у 

2021р. затверджено кошти в сумі - 17 186,2 тис. грн.; 

по спеціальному фонду – 6 025,8 тис.грн. 

На виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів  Лубенської територіальної громади на 2021 рік» у 

2021р. за період з 01.01.2021р. по 30.09.2021р. для стовідсоткового 

забезпечення препаратами інсуліну жителів Лубенської територіальної 

громади, хворих на цукровий діабет, використано коштів державної субвенції  

3 017 893,00 грн., бюджету Лубенської територіальної громади  453 813,10 грн. 

З 1 жовтня 2021р. програма забезпечення інсулінами перейшла до 



адміністрування Національної служби здоров'я України. Пацієнти з цукровим 

діабетом можуть безоплатно або з доплатою отримати препарати інсуліну в 

будь-якій аптеці, яка працює за договором НСЗУ. 

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 госпітальною базою для надання медичної допомоги 

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

консультативний центр з плановою потужністю 724 відвідувань в зміну, де 

ведеться прийом по 26 спеціальностях та стаціонар на 365 ліжок. Кадровий 

склад колективу налічує 107 лікарів, 292 середніх медичних працівників та 125 

молодших медичних працівників.  

Згідно з наказом № 107 від 18.10.2021 року «Про перепрофілізації ліжок 

КП «ЛЛІЛ» ЛМР» на період загострення епідситуації COVID-19 було 

перепрофільовано для лікування та підозр COVID-19 - 184 ліжка у 8 

відділеннях. З них - 173 забезпечені централізованою  подачею кисню. 

Керуючись Наказом МОЗ України № 722 від 28.03.2020 р. «Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», 

для надання стаціонарної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, було 

залучено  медичні команди у кількості 118 чоловік медичного персоналу.  

У лікарні постійно аналізується кількість засобів індивідуального 

захисту, запас яких постійно (практично щоденно) поповнюється за рахунок 

закупівель за бюджетні кошти та кошти НСЗУ, шляхом отримання гуманітарної 

допомоги та централізованих постачань. 

Відповідно до заходів з реформування спеціалізованої медичної допомоги 

в Україні наш заклад  з 1 березня 2021 року розпочав роботу з подачі 

пропозицій на пакети медичних послуг за Програмою медичних гарантій та 

етапи укладання договору з НСЗУ на 2021 р.  

У 2021 році з НСЗУ укладено 13 пакетів медичних послуг. У 2022 році 

лікарня надаватиме медичну допомогу по 18 пакетах медичних послуг, а саме: 

1. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій. 

2. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. 

3. Медична допомога при пологах. 



4. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в 

амбулаторних умовах. 

5. Ведення вагітності в амбулаторних умовах. 

6. Стаціонарна паліативна медична допомога.  

7. Хірургія одного дня. 

8. Гістероскопія. 

9. Езофагодуоденоскопія. 

10.  Колоноскопія. 

11. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ. 

12. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового апарату. 

13. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи. 

14. Мобільна паліативна. 

15. Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих та дітей з 

онкологічними захворюваннями у стаціонарних умовах. 

16. Медична допомога при гострому мозковому інсульті. 

17. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2. 

18.  Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення 

інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуацій. 

З початку пандемії 01.04.2020р. - 01.12.2021р. у стаціонарі було 

проліковано з діагнозом COVID-19 –  2253 хворих. 

Фінансове забезпечення: 

За період 01.11.2020 р. – 31.12.2021р за рахунок коштів місцевого 

бюджету вдалось придбати наступне обладнання: 

Кисневий концентратор 1 шт. (співфінансування) – 38 394,00 грн. 

Крісло гінекологічне 1 шт. – 77 000,00 грн. 

Для забезпечення роботи дихальної апаратури у 2021р. за кошти 

місцевого бюджету закуплено кисневу станцію ZELKO OxyG 120 (в 

комплекті) вартістю 1 005 760,00 грн. 

Ліжко функціональне 6 шт. – 139 044,00 грн. 

Стабілізатор напруги 1 шт. – 220 000,00 грн. 

Мікроскоп для пат. анатомії 1 шт. (співфінансування) – 174 160,00 грн. 

За період 01.11.2020 р. – 31.12.2021р за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам вдалось придбати наступне обладнання: 

Електрокардіограф 3 шт.  



Дефібрилятор 2 шт.  

Ліжко функціональне 10 шт.  

Аудіометр 1 шт.  

Фетальний монітор  2 шт.  

Пульсоксиметр 2 шт.  

Мікроскоп для пат. анатомії 1 шт. (співфінансування)   

Крім того, за відповідний період за рахунок коштів місцевого бюджету 

було здійснено благоустрій території (капітальний ремонт) біля приймального 

відділення (паркан, ворота, фасади будівель КПП і підстанції) м. Лубни 

Полтавської області на загальну суму – 289 566,00 грн. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію «Модернізація з технічним переоснащенням мереж 

електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

(збільшення потужності та організація I категорії надійності) по вул. П’ятикопа, 

26, м. Лубни Полтавської області» - 73 000,00 грн. Виготовлено проєктно-

кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт фасадів та даху 

головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, 

вулиця П’ятикопа, 26.» - 499 992.29 грн. Також розроблено проєктно-

кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт (модернізація) 

системи киснепостачання зі збільшенням основного джерела в КП «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради за адресою: місто 

Лубни, вулиця П’ятикопа, 26» - 224 994.00 грн. 

Первинну медико-санітарну допомогу жителям громади надають 2 

центри первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких організовано 7 

сімейних амбулаторій, 13 пунктів здоров’я та 3 фельдшерсько-акушерських 

пункта. 

«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. У 2021 

році підписано договори з Національною службою здоров’я України за 

пакетами «Первинна медична допомога» та «Вакцинація від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

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. 

 

 

Враховучи погіршення епідеміологічної ситуації у зв’язку із  

захворюванням на COVID-19, проводиться постійна робота з імунізації 

населення від COVID-19 згідно з дорожніми картами. Вакцинація проводиться 

вакцинами CoronaVac, Phizer,  AstraZeneca,  Moderna. 

Пункти вакцинації працюють щоденно, вакцинація маломобільних 

груп населення проводиться мобільними бригадами.  

Станом на 31.12.2021 р. вакцинальними бригадами підприємства 

охоплено вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, - 24763 чол., з них 22427 осіб 

пройшли повний курс вакцинації 

Підприємства первинної ланки активно працюють над реалізацією 

Урядової програми «Доступні ліки», завдяки чому стало можливим 

забезпечення населення лікарськими засобами безкоштовно або за зниженими 

цінами для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, 

цукрового діабету ІІ типу та психічних розладів.  

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» за період з 01.12.2020 року по 30.11.2021 року зареєстровано 162953 

відвідувань населення з лікувально-діагностичною метою, з них 118602 – 

доросле населення, 44351 – діти та підлітки. Серед загального числа 

відвідувань 97,1 % - це відвідування пацієнтами лікаря в амбулаторії, а 2,9 % - 

це хворі, яких відвідували  вдома.  Кількість відвідувань зростає з кожною 

наступною хвилею коронавірусної хвороби. Так, лише за листопад 2021 року 

кількість відвідувань становила  22495. 



 Враховуючи те, що заходи з протидії коронавірусній хворобі потребують 

значних трудових та матеріальних затрат, КП «КНП ЛМЦПМСД» протягом 

2021 року отримувало підтримку як з місцевого бюджету, так і за рахунок 

централізованого постачання.  

Так, закладом для передачі пацієнтам в тимчасове користування було 

отримано від Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної 

адміністрації 23 кисневі концентратори, які зараз активно використовуються 

для кисневої підтримки пацієнтів, що виписані зі стаціонару на амбулаторне 

лікування. 

За рахунок програми фінансової підтримки з місцевого бюджету на суму 

151,3 тис. грн. було придбано: 

швидких тестів для діагностики коронавірусної хвороби на антигени 

та антитіла – 840 шт.; 

ПЛР комплектів – 3100 шт. 

За рахунок централізованого постачання в 2021 році отримано: 

швидких тестів для діагностики коронавірусної хвороби - 4500 штук на 

суму 691,5 тис. грн; 

вакцин для вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 40568 доз, в комплекті з розчинами 

для ін’єкцій 2458 доз, шприцами 50117 шт., та контейнерами для збору голок 

536 шт. на загальну суму 3414,9 тис. грн. 

Також значна увага спрямована на профілактику інших захворювань та 

лікування неінфекційних хвороб. Шляхом централізованого постачання для 

лікування хворих на гемофілію було отримано 100 флаконів препарату «Фейба» 

на суму 3586,5 тис. грн. та вакцин на проведення вакцинації згідно з 

календарем щеплень на суму 393,3 тис. грн. 

На території Лубенської громади надання медичної допомоги сільському 

населенню забезпечує КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області.  

Всі лікарі забезпечені комп’ютерною технікою, що підключена до мережі 

Інтернет, та мають необхідне програмне забезпечення для здійснення медичної 

діяльності. Лікарі та медичні сестри ведуть попередній запис хворих на прийом,  

електронні картки пацієнтів, виписують електронні направлення на вторинний 

та третинний рівні надання медичної допомоги в медичній інформаційній 

системі Helsi.pro. 

За 2021 рік було отримано вироби медичного призначення за 

централізованими поставками на загальну суму 1 098 587,87. 



Кількість відвідувань до сімейних лікарів, включно з профілактичними, 

за 2021 рік склала 39324, що на 8290 більше проти минуло року. Дитячі 

відвідування - 9864, що на 1786 більше проти аналогічного періоду минулого 

року. Кількість відвідувань лікарями пацієнтів вдома складає 1107. До дітей 

здійснено 98 відвідувань. 

У всіх структурних підрозділах підприємства створені необхідні умови 

для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень відповідно до державних будівельних норм В.2.2-40:2018, правил і 

стандартів. 

Найближчим часом планується введення в експлуатацію приміщення 

нової амбулаторії с. Засулля, яка оснащена сучасним медичним обладнанням, 

згідно з табелем оснащення та комп’ютерною технікою.  

 

 

На 2021 рік на первинну ланку відповідно до програм фінансової 

підтримки підприємств затверджено 7 264 140,00 грн. Видатки за рахунок 

коштів місцевого бюджету спрямовувалися на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг, придбання медикаментів, відшкодування пільгових 

рецептів. 

Протягом 2021 року значна увага в громаді приділялась забезпеченню 

технічними засобами та ліками за пільговими рецептами найбільш вразливих 

категорій населення. На відшкодовання  вартості лікарських засобів для 

окремих категорій громадян передбачено кошти місцевого бюджету в сумі 

2 321 700,00 грн. Так, за 11 місяців 2021 року за рахунок коштів місцевого 

бюджету відшкодовано вартість лікарських засобів для окремих категорій 

громадян на суму 1 786,2тис. грн., з яких 774,2 тис. грн., або 55,3% становить 



вартість ліків для онкохворих пацієнтів. Завдяки підтримці депутатів 

Лубенської міської ради, за рішенням яких було виділено ці кошти, 288 

мешканців нашої громади отримали можливість продовжити боротьбу з 

важкими захворюваннями. 

За рахунок виділених асигнувань закуплено харчування для 1 дитини, 

хворої на фенілкетонурію на суму 242 600,00 грн. 

Впродовж 2021 року проведено капітальний ремонт системи опалення в 

ПЗ с. Березоточа , ПЗ с. Вовчик, ПЗ с. Ісківці на загальну суму 286,9 тис. грн. 

За звітний період Комунальним підприємством «Лубенська міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області було отримано доходів на суму 5 

795 356,83 грн. з них: 

4 111 525,00 грн. власні надходження (стоматологічна допомога 

населенню та послуги  зубопротезування); 

606 723,00 грн. кошти місцевого бюджету за програмою підтримки за 

2021рік; 

790 686,90 грн. кошти НСЗУ. 

На пільгове зубопротезування з місцевого бюджету було виділено 330 

000,00 грн. з них: 

240 000,00грн. для загальних пільгових категорій населення за 2021р. 

(запротезовано 161 ос.); 

90 000,00грн. для учасників бойових дій (АТО/ООС) (запротезовано 29 

ос.). 

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2021 року налічує 60,5 

штатних одиниць. Значне скорочення штатної чисельності працівників, активне 

розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, введення карантинних 

заходів призвело до суттєвого зменшення кількості відвідувань у 

КП"ЛМКСП"ЛМР. Кількість відвідувань лікарів-стоматологів у 2021 році 

становить 15 738. (2020р.  - 26 344). 

Перспектива розвитку закладу залежить від підписання договору з НСЗУ.  

У четвертому кварталі 2021 року КП"ЛМКСП"ЛМР було подано заявку 

на пакет послуг 34 «Cтоматологічна медична допомога в амбулаторних 

умовах» та підписано договір на суму 182 352,00 грн. (листопад - 91 176,00грн, 

грудень - 91 176,00грн.). 

Також було подано заявку та очікується підписання договору на 2022 рік 

за пакетом послуг 34 «Cтоматологічна допомога дорослим та дітям». 



Починаючи із серпня поточного року, відновили роботу два 

стоматологічні кабінети у селах Засулля та Вовчик. Враховуючи те, що 

стоматологічні послуги з 1.04.2020 р. відшкодовуються коштами НСЗУ 

частково (дитяча та невідкладна стоматологія), оптимізовано мережу надання 

стоматологічних послуг та частково переведено стоматологічне поліклінічне 

відділення  на роботу в умовах самоокупності. 

 Протягом 2021 року діяльність закладів охорони здоров'я громади була 

спрямована на підвищення якості і доступності медичної допомоги населенню 

громади, подальший розвиток інституту сімейної медицини, профілактику і 

зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності 

населення, вирішення проблем охорони материнства та дитинства; боротьбу із 

соціально-небезпечними хворобами.  

Галузь охорони здоров’я продовжувала роботу щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази, оснащення медичною апаратурою, запровадження 

нових форм роботи і передового досвіду, втілення нових методик діагностики 

та лікування. На цьому етапі свого розвитку галузь охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади, реалізуючи державну політику, функціонує 

як єдиний медичний простір, що дає можливість отримати жителям громади та 

інших населених пункті повноцінну медичну допомогу від первинної ланки  до 

високоспеціалізованої. 

 

Реалізація повноважень у галузі культури 

У звітному періоді Управління культури і мистецтв здійснювало 

діяльність за п'ятьма цільовими програмами:  

1. Програма розвитку туризму в м. Лубни на 2021  - 2025 роки.  

2. Програма утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції 

кінотеатру на 2021 рік. 

3. Програма утримання та розвитку комунального міського парку 

культури  та відпочинку на 2021 рік. 

4. Програма розвитку Лубенського краєзнавчого музею імені       

Г.Я. Стеллецького на 2021 – 2023 роки. 

5. Програма зі збереження та забезпечення охорони об’єктів культурної 

спадщини Лубенської територіальної громади на 2021 - 2025 роки. 

З 01.01.2021 року до Управління культури і мистецтв з компетенцією 

координації діяльності та забезпечення утримання у результаті змін у 

територіальному устрої приєднано 45 клубних закладів, 23 бібліотечних 

заклади  та 1 музейний заклад.  



З метою ефективного управління закладами у 2021 році базова мережа 

місцевого рівня після детального аналізу, була упорядкована. На початок 2022 

року мережа закладів культури складає 76 закладів (7 з них зі статусом 

юридичної особи), їх гранична штатна чисельність 273,25 шт. од.   

 

 Публічна бібліотека імені Володимира Малика Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області 

 Роботу забезпечують 50 працівників. Загальний фонд складає: 205,9 тис. 

примірників. 

Протягом року надійшло 2216 примірників на суму 223159,93 грн., з них 

за державною програмою «Поповнення бібліотечних фондів публічних 

бібліотек» від Українського інституту книги - 848 видань та  на суму 166461,82 

грн., з місцевого бюджету – 94, на суму 10 000 грн., подаровано користувачами 

– 666 примірників, на суму 25943,18 грн., на заміну втрачених – 47 прим. на 

суму 2020,00 грн., від Полтавської обласної бібліотеки – 120 прим. на суму 

15959,38 грн., за рахунок надання платних послуг придбано 24 прим., на суму 

2775,55 грн.  

Особливу роль в інформаційному забезпеченні користувачів відіграє 

наявний фонд періодичних видань. У 2021 році із місцевого бюджету виділено 

50 тис. грн. та за попередньою передплатою сільськими радами у 2020 році 

сільські філії отримали періодику на 20 тис. грн. (газет: назв -106, примірників 

– 236; журналів: назв – 47, прим. - 73). На перший квартал 2022 року із 

місцевого бюджету виділено 50 тис. грн.. (газет: назв - 120, примірників – 358; 

журналів: назв – 64, прим. - 131). 

 



В рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта» надаються послуги з 

опанування електронних сервісів: відкриття персонального кабінету 

споживачів житлово – комунальних послуг, консультації щодо внесення 

даних на сервіси газопостачальних компаній, отримання сертифікатів про 

вакцинацію на платформі «Дія», здійснюється також віддалене 

обслуговування - обмін документами підготовка довідок (97) та 

бібліографічних посібників (12), аналітичні розписи статей із періодичних 

видань і збірників (внесено 1000 записів). Значна увага приділяється 

незахищеним верствам населення в рамках проєкту «Милосердя без меж».  

2021 рік книгозбірня відзначила 100-річчя. З нагоди ювілею видано 

буклет про історію бібліотеки «Де минуле зустрічається з майбутнім», створено 

ролик «Сто слів про зіркову команду», проведено конкурс малюнку «Малюю 

бібліотеку майбутнього», найактивнішим читачам вручено «Золоті 

формуляри». 

  

Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Яковича Стеллецького 

У 2021 році продовжено роботу через реалізацію відповідних проєктів та 

заходів: 

-  19 краєзнавчих годин, із залученням представників Лубен, Полтави, 

Києва, української діаспори з Австралії та США.  

- організовано кінопоказ документального фільму з програми 

Міжнародного мандрівного фестивалю DOCUDAYS UA. 

- 37 виставок робіт у галереї мистецтв, з яких 4 виставки з представлення 

музейних фондів, 12 виставок пам’яті митців, 3 інтерактивні, серед яких 

«Мистецтво донорства» та «Ветеринари у мистецтві»; 

- видано каталог Всеукраїнської виставки «Світ Божий, як Великдень» та 

рекламно - інформаційний буклет «З історії лубенського музею»; 

- організовано інформаційний супровід відеозйомок передачі  «Дика 

течія. Сула» (журналіст Кирило Безверхий) та тревел -блогера Галини 

Подберезної. 

- у рамках проєкту «Лубни_історія» та «Лубни_культурні» підготовлено 

близько 400 дописів, надано 26 консультацій.  

Відбулась IX Всеукраїнська виставка «Лубенська художня весна» - 

презентовано роботи 156 митців з 23 областей України. Видано 100 

примірників тематичного каталогу (24,0 тис. грн.,місцевий бюджет). 



До фонду музею надійшли 102 експонати, до бібліотеки краєзнавчого 

музею  - 158 книг, підготовлено документацію на внесення трьох експонатів 

музею до Державного реєстру національного культурного надбання.  

У ході оздоровчої кампанії проведено 24 екскурсії для дітей з 

пришкільних таборів, дитячих садочків Лубенської громади та Лубенського 

району. Надано 12 консультацій для написання наукових робіт Малої академії 

наук.  

Проведено 127 екскурсій за екскурсійними путівками, обслуговано 1,2 

тис. осіб.  

Загальна кількість відвідувачів протягом року склала 7,5 тис. осіб.  

 

Вовчицький краєзнавчий музей імені І.І.Саєнка 

Проведено ряд тематичних виставок. Серед основних - «Щасливе 

дитинство» з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей із залученням робіт 

Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи 

естетичного виховання) Лубенської  художньої школи.  

Здійснено екскурсії в історичне минуле для учнів 4-6 класів ОП 

«Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика». Налагоджена тісна співпраця з 

місцевим навчальних закладом, (тематичні історико – краєзнавчі години для 

учнів) та клубним закладом через спільні заходи, в рамках яких відбуваються 

екскурсії (15 ), організовуються  перегляди ретро - фільмів (216 відвідувачів). 

Проведено також 13 екскурсій для дітей Лубенської громади. 

 

Калайдинцівський краєзнавчий музей Вовчицького краєзнавчого 

музею імені І.І.Саєнка 

Нараховує 7 залів, на базі музею діють 5 краєзнавчо - пошукових загонів 

«Пошук», «Берегиня», «Оберіг», «Патріот», «Джерельце» які постійно 

проводять науково-дослідницьку роботу та поповнюють музейний заклад 

цінними історико – краєзнавчими матеріалами, письмовими свідченнями 

очевидців подій. Пошуківці брали участь у обласних історико-краєзнавчих  

конференціях у Полтаві, Харкові, Черкасах, 3 загони стали призерами на 

обласному рівні,  «Патріот» здобув перемогу в Україні.   

Проводиться інформаційно – просвітницька робота через тематичні 

екскурсії для гостей та місцевих жителів, організовано проведення 

інформаційних блоків – споминів під час відкриття пам’ятних знаків жертвам 

голодомору в селах Калайдинці, Клепачі, Халепці. 



На базі музейного закладу проведено районні, обласні семінари, 

Всеукраїнський семінар-практикум завідувачів відділами обласних, міських 

центрів туризму і краєзнавства учнівської  молоді. 

Пошуківці музейного закладу взяли активну участь у створені в центрі 

села Парку Слави і спорудження пам’ятника Героям Захисникам та його 

урочистому відкритті восени 2021 року. А до Дня захисників та захисниць 

України разом із джурами роїв  «Соколята» та «Удайські козаки»  висаджено 

молоді дуби, що стало подією започаткування Алеї Пам’яті. Музейний заклад 

став  співзасновниками премії імені братів Шеметів. 

  

Центр культури і дозвілля Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

Центром культури і дозвілля за звітний період було проведено 752 заходи 

та зроблено 538 онлайн публікацій.  Нас сьогоднішній день при ЦКіД здійснює 

роботу 291 клубне формування, яке відвідують 2940 аматорів народного 

мистецтва різної вікової категорії. Дані колективи постійно підтверджують 

високий рівень майстерності на різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських, 

регіональних та обласних конкурсах та фестивалях.  

За підсумками оглядів – конкурсів обласного рівня 26 аматорських 

колективів ЦКіД відзначено дипломами I, II, III ступеню та подяками 

Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА.  

Станом на кінець року після проведення творчого звіту з підтвердження 

звань «народний» та «зразковий маємо такий результат: 31 колектив має  

звання «народний», 7 – «зразковий». 

 



Проводиться робота щодо започаткування нових форм роботи, серед яких 

суботні зустрічі в центральному парку біля фонтану, де активно залучаються 

колективи філій сільських закладів культури. 

Проведено загальноміські заходи: літературно – мистецьке свято «В сім’ї, 

вольній, новій…» у с. Ісківці, до свята Трійці у с. Крем'янка, «На купала!», 

відзначено 100-річчя від дня народження В. Малика та вручення літературно-

мистецької премії його імені, забезпечено організацію та проведення ряду 

культурно - масових заходів до державних та професійних свят, днів села, у 

тому числі під час вручення премії братів Шеметів, заходів з нагоди 

святкування 1033-ої річниці заснування міста Лубни. 

Проведено 3 благодійні концерти, з виручених коштів  перераховано 

близько 20 тис.грн. на рахунок онкохворих жителів громади. 

 

Лубенська мистецька школа 

Роботу закладу протягом року забезпечували 40 (525 учнів). Працює 6 

відділів: фортепіанний, оркестровий, відділ теоретичних дисциплін, народних 

інструментів, вокально-хорового співу та хореографії. 

У 2020-2021 навчальному році безкоштовно навчалось 86 учнів пільгових 

категорій: з багатодітних родин – 57, малозабезпечених родин - 4, діти-сироти - 

2, діти, позбавлені батьківського піклування - 9, діти з інвалідністю - 14. 

 



У закладі працюють 11 викладацьких та 23 учнівських творчих 

колективи, які неодноразово ставали лауреатами обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів і фестивалів виконавської майстерності.  

Стали переможцями конкурсів обласного рівня – 17, всеукраїнського -7, 

міжнародного - 8. 6 випускників показали високий рівень фахової підготовки і  

у 2021 році вступили до ВНЗ України мистецького спрямування. 

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа 

естетичного виховання) Лубенська художня школа  

Реорганізовано, зараз функціонує як відділ образотворчого мистецтва 

Лубенської мистецької школи. У 2021 році роботу забезпечували 5 викладачів, 

навчалися 123 учні, з них 14 - навчалися безкоштовно, як діти пільгових 

категорій. 8 випускників закладу вступили до різних  ВНЗ України мистецького 

спрямування. 

Педагоги та вихованці школи приймали активну участь у проведенні 

загальноміських свят через організацію та проведення  майстер – класів, 

надання робіт для виставок (щорічна підсумкова кращих робіт учнів художньої 

школи відбувається у галереї образотворчого мистецтва).  

 Комунальне підприємство «Парки Посулля» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

 До об’єктів обслуговування підприємства належать території 4 

міських парків із загальною площею 26,5 га. Комунальне підприємство 

здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку. 

 У Центральному парку культури та відпочинку проведено 

реконструкцію дитячого майданчика на суму 348,8 тис. грн. (місцевий бюджет) 

та встановлено елементи-гойдалки для дітей з інвалідністю (вартість монтажу – 

9,8 тис. грн.) (Фото 1, 2). Здійснено вирівнювання території поряд з вказаним 

майданчиком на суму 34,0 тис. грн. Поблизу фонтану встановлено 6 додаткових 

лавочок на загальну суму 25,0 тис. грн.. 

 У парку ім. Донченка здійснено будівництво інженерних мереж до 

тимчасової споруди (громадської вбиральні) на суму 212,1 тис. грн. та 

встановлено громадську вбиральню, пристосовану для маломобільних груп 

населення. 



  

 

В рамках програми Президента «Активні парки» встановлено майданчик 

для занять спортом  

 

 

Встановленню мережевого обладнання для відеоспостереження за 

рахунок коштів місцевого бюджету на суму 49,0 тис. грн. 

Придбано ілюмінаційне обладнання для парку ім. Донченка та 

Центральний на суму 17,9 тис. грн.  



У Молодіжному парку частково проведено капітальний ремонт 

архітектурної споруди «Альтанка Анни Керн» на загальну суму 148,4 тис. грн.. 

У 2022 році роботи по даному об’єкту буде завершено. 

 Лубенська комунальна дирекція кінотеатру 

Відбулося 7 кіносеансів, охоплено 631 глядач, отримано прибуток від 

демонстрування фільмів в сумі 8800,00 грн.  

В рамках загальноміських заходів до святкування дня Незалежності 

України проведено безкоштовну демонстрацію художніх фільмів «Захар 

Беркут», «Заборонений» (відвідали 121 глядачі), до святкування дня міста 

відбувся показ кінострічки «Мої думки тихі», яку відвідали 70 глядачів.  

Відбулося 10 загальноміських культурно-мистецьких заходів, 

різноманітні концерти, театралізовані вистави, дитячі шоу – програми.  

 На утримання Лубенської дирекції кінотеатру у 2021 році з місцевого 

бюджету виділено 130 000,00 грн. Прибуток від надання приміщень в оренду  

становить 212 664 грн. На кінець року заборгованість по сплаті податків, 

заробітній платі, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. 

 

Культурна спадщина  

У Лубенській громаді під охороною держави перебуває 132 об’єкти 

культурної спадщини, з них 7 пам’яток мають статус національного значення, 

15 - пам’яток 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.  

Управлінням оновлено реєстр об’єктів культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади, ведеться збір інформації, матеріалів та документальне 

оформлення щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, проведено 

моніторинг стану збереження пам’яток культурної спадщини Лубенської 

територіальної громади з фіксуванням даних.   

При підтримці Департаменту культури і туризму проведено розробку 

облікової документації на Колишній будинок окружного суду – пам’ятка 

архітектури місцевого значення, що знаходиться за адресою м. Лубни, площа 

Академіка Бекетова, 19. 

 

Туризм 

З метою популяризації та формування позитивного іміджу громади 

розроблено та видано рекламно-інформаційну продукцію, а саме, видано 

каталог Всеукраїнської виставки «Світ Божий, як Великдень» та рекламно - 



інформаційний буклет «З історії лубенського музею» (100 примір.), видано 100 

примірників тематичного каталогу IX Всеукраїнської виставки «Лубенська 

художня весна» (24,0 тис. грн.,місцевий бюджет). 

Для забезпечення узгоджених дій виконавчих органів Лубенської міської 

ради, малого та середнього бізнесу і некомерційних громадських організацій 

міста продовжується робота постійно діючої координаційної ради з питань 

розвитку туризму.  

На виконання Програми розвитку туризму в Лубенській територіальній 

громаді на 2021 – 2025 років, Управлінням культури і мистецтв спільно з 

Центром розвитку інновацій за підтримки програми «U-LEAD з Європою» 

розроблено туристичну карту – довідник громади «Лубенщина туристична 

(використано 20 тис. грн., місц. бюджет), яку розміщено на сайті Лубенської 

міської ради. Мапа містить історичну довідку, інформацію про видатних 

особистостей громади, про туристичні атракції громади з поділом для зручності 

у користуванні на міські локації та локації сільських територій, відомості про 

місця відпочинку. У місцях найбільшого скупчення людей розміщено 

інформаційний вказівник із зображенням QR- коду путівника.    

Програмою розвитку туризму заплановано також продовження робіт по 

облаштуванню пам’яток археології, а саме: урочище «Лиса гора», 

археологічний комплекс Верхній Вал, урочище Замкова гора, урочище 

«Петрова криниця» на суму 400 тис. грн., проведення ремонтних та 

реставраційних робіт пам’яток історії та культури (площа Слави, пл. 

Ярмаркова, Володимирський майдан, пам’ятник О. Пушкіну) - 250 тис. грн. 

На кінець звітного періоду вдалося зберегти всю мережу закладів 

культури місцевого рівня, утримання якої відбувалося за рахунок місцевого 

бюджету. 

Так, в Україні досі діють нормативи 1998 року які передбачають, що на 

території кожної сільської, міської ради має функціонувати щонайменше один 

(базовий) клубний заклад. Але, крім клубних закладів, громади мають 

утримувати також і мережу бібліотек. Проте такий підхід не враховує ані 

демографічних змін, що відбулися в Україні протягом останніх двадцяти років, 

ані об’єднання громад в рамках реформи децентралізації.  

Тож на сьогодні маємо і досягнення, і питання, які потребують 

вирішення. Існують проблеми з матеріально – технічною базою закладів, наявні 

заклади, які потребують капітального ремонту, не опалюються, не мають 

доступу до мережі інтернет, особливо це стосується сільських територій, тому 

стоїть питання залучення додаткових коштів. Потребує розвитку і туристична 

https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1775-98-%D0%BF


інфраструктура. Але поряд з тим маємо високий культурний потенціал, багату 

історичну спадщину, наявність пам’яток культурної спадщини, 7 з яких є 

пам’ятками національного значення. Тому під час формування  Планів розвитку 

кожного закладу за профілем було враховано напрямки та заходи для реалізації 

завдань. 

 

Координація закупівель, відкритих даних та цифрової трансформації 

З метою  організації закупівельної діяльності виконавчого комітету щодо 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на засадах 

об’єктивності та неупередженості, публікації відкритих даних та реалізації 

цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та 

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства створено 

відповідний відділ виконавчого комітету. 

Протягом 2021 року уповноважені особи виконавчого комітету 

здійснювали планування, організацію, підготовку у проведенні процедури 

закупівель у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» на 

придбання товарів, робіт і послуг для потреб виконавчого комітету за 

пропозиціями структурних підрозділів виконавчого комітету. Аналізується 

ринок та визначається очікувана вартість предмета закупівлі, яка обумовлена 

статистичним фактом загальнодоступної інформації про ціну предмета 

закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 

закупівель. Розробляються  необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідні технічні 

специфікації на основі наданого обґрунтування технічних та якісних 

характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі. Всі закупівлі оформлюються відповідними документами, які 

відповідають постанові КМУ «Про ефективне використання державних коштів» 

як головних розпорядників бюджетних коштів. 

Вид 

процед

ури 

Відкриті 

торги 

Спрощена 

закупівля 

Запит 

ціни 

пропоз

иції 

Неконкуре

нтні 

процедури 

Економія 

бюджетн

их коштів 

Загальна 

сума  

кількість 6 20 1 880   

сума 5 895516,92 1 059 380,00 40000 4 339 760,33 648 371,67 10 686 285,58 

 



Підсумовуючи роботу цього напрямку, за рік було проведено більше 900 

різноманітних закупівель, на суму понад 10,5 мільйонів та економія бюджетних 

коштів склала майже 650 тисяч.    

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

згідно затвердженого Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних у виконавчому комітеті Лубенської 

міської ради проводиться робота з управління, публікації та використання 

даних у міській раді, виконавчих органах, установах, організаціях та 

підприємствах комунальної власності, шляхом аудиту, обробки, аналізу, даних, 

підтримки та адміністрування Порталу відкритих даних та комунікації з 

розпорядниками публічної інформації та іншими власниками даних задля 

впровадження управління містом на основі даних.  На виконання законодавства 

розроблено та розширено новий перелік наборів даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі 

відкритих даних. Проводилася робота з оприлюднення (9 наборів та 26 ресурсів 

за півроку) інформації про відкриті дані своєї діяльності відповідно до вимог 

законів України. 

На виконання Програми «Українець, який хоче мати цифрові навички, 

може їх вільно набути», Міністерство цифрової трансформації запустило 

національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта».  

Тому до проходження Цифрограм долучилися всі структурні підрозділи 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Станом на 31 грудня 2021 року працівники виконавчого комітету 

Лубенської міської ради пройшли освітні серіали і отримали сертифікати. 

Відділом опрацьовано 916 цифрограм. 

 

Інтернет – субвенція  

Мінцифра реалізує проєкт «Інтернет – субвенція 2021». Ідея проєкту -  це 

проведення оптичного волокна (Інтернет) до всіх соціальних закладів в 

сільській місцевості. Виділена сума 2 340 830,00. Нашій громаді погоджено 13 

населених пунктів. Провівши у 2021 році відкриті торги по 5 населеним 

пунктам (с.Березівка, с.Покровське, с Стадня, с. Тернівщина, с.Тишки) переміг 

провайдер ТОВ «АВАТОР  ІСП» в минулому році в селі Тишки в сільському 

будинку культури вже запрацював інтернет зі швидкістю більше 500 Мбіт/с. 

Надання провайдером послуг з підключення продовжено у 2022 році. Інші 



населені пункти (с. Висачки, с. Ломаки, с. Окіп, с. Суха Солониця, с. Халепці, с. 

Хитці, с. Хорошки, с. Чуднівці) перенесені на 2022 рік  

 

 

Розвиток фізичної культури та спорту 

Основним спортивним позашкільним закладом громади є Лубенська 

дитячо-юнацька спортивна школа.  

Динамічного розвитку набуває спортивне орієнтування та спортивний 

туризм. Завдячують цьому  кропіткій роботі тренерів дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування та туризму «Валтекс» (директор Семенюта Г.О.), 

спортивного клуб «Лідер» (при спеціалізованій школі № 6). Це дає можливість 

займатися спортивним орієнтуванням широким масам населення Лубенської 

територіальної громади, без обмеженнь віку. 

Юні спортсмени, вихованці цих 

клубів представляють наше місто на 

обласних, Всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях. Більшість членів збірної 

Полтавської області - складають юні 

орієнтувальники нашого міста.  

Важливе значення фізична культура 

та спорт займають у фахових навчальних 

закладах міста  

Проводяться змагання між групами навчальних закладів у медичному, 

Лубенському фінансово - економічному коледжі Полтавської аграрної академії, 

Лубенському лісотехнічному коледжі та у спеціалізованому ліцеї. 



Лубенський фаховий лісотехнічний коледж (директор Сендзюк Р.В.) по 

праву вважається одним із кращих навчальних закладів Полтавщини в плані 

організації фізкультурно – оздоровчої та  спортивно – масової роботи серед 

студентської молоді.  

Спортсмени коледжу беруть участь у міських, обласних та 

всеукраїнських змаганнях. 

 

 

Щорічно організовуються та проводиться «Олімпійськй урок», на зустріч 

зі студентами та викладачами коледжу запрошуються Олімпійські чемпіони та 

призери Олімпійських ігор минулого. 

Значних обертів у розвитку набирають і види єдиноборств хортинг 

(тренер Семигал О.М.), козацький двобій (БК «Січ» тренер Галич В.В.), фрі-

файт (БК «Скорпіон» тренер Фролов О.В.), «Євроклуб «Лубни» (голова Лютий 

В.В.), вільної боротьби - борцівський клуб «Чемпіон» (тренер Слинько В.В.) 

Змагання різного рівня організовано та проведено міськрайонною 

федерацією шахів (президент – Щербов Г. А.). Традиційним стало проведення у 

м. Лубнах відкритого Всеукраїнського шахового турніру присвяченого 

Людмилі Руденко, лубенці, першій чемпіонці Світу з шахів). 

Також користується популярністю і Всеукраїнський турнір з вільної 

боротьби пам’яті В.Т. Башенка, який організовує і проводить спортивний клуб 

«Чемпіон». 



Футбольна команда «Лубни», що фінансується за рахунок коштів 

місцевого бюджету є постійним учасником чемпіонату Полтавської області з 

футболу  

Майже кожного вихідного дня у спортивних залах та на спортивних 

майданчиках міста проводяться спортивні змагання з різних видів спорту саме 

цьому сприяє робота спортивних федерацій та фізкультурно-спортивні 

осередки міста. 

Для організації та проведення змагань, участі спортсменів міста у 

навчально-тренувальних зборах та змаганнях різних рівнів у 2021 році 

місьцевим бюджетом було виділено 1067,0 тисяч гривень. 

У зв’язку з введенням карантинних обмежень, кількість організованих 

змагань та заходів у 2021 році дещо зменшилась. Сектором з питань фізичної 

культури і спорту відділу сім’ї, молоді та спорту спільно з громадськими 

організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, федераціями з різних 

видів спорту  було організовано та проведено 62 спортивних заходи, у  яких 

взяло участь 3072 спортсмена. 

Представники спорту Лубенщини представляють наш край і відомі 

далеко за межами громади і навіть держави. 

Вихованка відділення волейболу дитячо – юнацької спортивної школи 

Ткаченко Катерина нині виступає у команді університету штату Орігон США. 

Останнім найвизначнішим досягненням спортсменів Лубенського краю є 

перемога на Чемпіоніті Світу з таїландського боксу, засульчанина Олега 

Приймачова. 

 

Робота із засобами масової інформації та громадськістю 

Робота громадськістю у Лубенській територіальній громаді була 

спрямована на забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів 

місцевого самоврядування, залучення представників політичних партій, 

громадських організацій та органів самоорганізації населення до участі у 

вирішенні нагальних проблем міста. 

Налагоджена ефективна співпраця з інститутами громадянського 

суспільства, що діють на території громади. Зокрема 3 серпня 2021 року 

установчими зборами з формування нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради створена Громадська рада. До її 

складу входять представники 8 ІГС. Протоколи та рішення оприлюднюються на 

офіційному сайті Лубенської міської ради 



У 2021 році разом з відділом економічного розвитку і торгівлі працювали 

над впровадженням програми Шкільного громадського бюджету Лубенської 

територіальної громади. Підготовано, схвалено виконавчим комітетом та 

підписано Меморандум про співпрацю з Громадською організацією «Форум 

розвитку громадянського суспільства». У рамках цієї співпраці в жовтні 

відбулися тренінг та інтерактивний навчальний онлайн-воркшоп. Заходи 

проводилися за підтримки проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля 

розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізовується за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, та 

впроваджується за методикою Ради Європи «Інструментарій: шкільний 

громадський бюджет», розробленою в межах проєкту «Зміцнення громадської  

участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні в партнерстві із 

Відділом освіти Лубенської міської ради та ГО "Форум розвитку 

громадянського суспільства". 

Роботу з відбору проєктів Шкільного громадського бюджету на 2022 рік 

завершено. 

На виконання Програми фінансової підтримки діяльності громадських 

організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної громади, 

діяльність яких має соціальну спрямованість на 2021 рік 13 осередків 

громадських організацій Лубенської громади отримали фінансову підтримку 

коштами бюджету на загальну суму 280 тис.грн.  

Дію Програми продовжено на 2022-2025 роки. Забезпечено надання 

методичної, консультативної та організаційної допомоги громадським 

організаціям з питань взаємодії та плідної співпраці.  

Триває співпраця управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради 

з громадськими організаціями: БФ «Штаб сприяння руху «За єдину Україну!» 

(керівник Жалдак О.П.), Лубенським міжрайонним об’єднанням ветеранів АТО 

(голова Клюшник О.В.), Полтавською обласною благодійною організацією 

«Спілка самаритян»,  ветеранською організацією (Пивовар О.Д.), 

міськрайонною організацією «Спілка жінок-трудівниць «За майбутнє дітей 

України» (Кошель Р.О.), Полтавською обласною молодіжною організацією 

«Твій світ» (Чепур О.С.) та іншими. 



 

 

Існує постійний зв’язок з воїнами, що перебувають в зоні активних 

воєнних дій та їх сім’ями. Продовжено практику підтримки наших земляків 

воїнів ООС. Здійснюються поїзки на фронт. Надається шефська допомога 

екіпажу МБАК «Лубни», що зараз захищає морські кордони держави в 

Азовському морі. 

 



Практично всі заходи у громаді відбуваються у співпраці з інститутами 

громадянського суспільства та широко висвітлюються місцевими засобами 

масової інформації й на сайті міської ради. 

Не менш плідною є співпраця органів місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями, які представляють інтереси ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС. Наразі їх п’ять (керівники Салов М.В., Піцура В.Ю, Собко В.І., 

Коровіцин О.О., Чудак М.Д.).  

У межах нашої компетенції зроблено чимало роботи, щодо захисту їх 

законних прав та гарантій. Триває практика проведення відкритого дитячо-

юнацького фестивалю чорнобильської пісні "Пам’ять Чорнобиля". 

Започаткований він ЛМГОІ "Ветерани Чорнобиля", за сприяння Народного 

депутата україни Анастасії Ляшенко, Лубенської міської ради, підтримки БФ 

«Центр суспільних ініціатив». 

Разом з ПОМГО «Твій світ» проведена робота щодо поширення 

інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості 

громадян щодо небезпеки COVID-19 та популяризацію волонтерського руху 

під час коронакризи. Крім того реалізовано проєкт «Підтримка, порозуміння, 

людяність: мультиплікація успішного досвіду розвитку гуртків самодопомоги 

для людей похилого віку у відповідь на наслідки пандемії COVID -19». 

Плідна співпраця налагоджена й з іншими громадськими організаціями та 

благодійними спілками. Тісні стосунки існують з Полтавською обласною 

благодійною організацією «Спілка самаритян». Завдяки спільній роботі 

можливим стало вирішення не лише питань підтримки сімей з дітьми, що 

опинилися у складних життєвих умовах, а й надання допомоги вимушеним 

переселенцям, сім’ям воїнів АТО, тощо. 

Триває робота з підтримки функціонування КУ «Радіо –Лубни» у форматі 

FM мовлення. Трансляція передач здійснюється на частоті 100,8МГц. 

Працівниками відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадькістю 

підготовлено та проведено за рік близько 20 інтерв’ю на актуальні теми. 

Крім того створено близько 100 відео-інтерв’ю та інформаційних роликів, 

які розміщуються на офіційному сайті та у мережі Інтернет. 



 

 

Значна робота проведена за рік спеціалістами підрозділу по роботі з 

органами самоорганізації населення. З нагоди Дня Захисника Вітчизни, 

Міжнародного жіночого дня організовано привітання ветеранів війни, ювілярів-

довгожителів, активістів громадського життя мікрорайонів. До Дня Перемоги 

та Дня козацтва на вул. Кононівській (мікрорайон №6) відбулися святкові 

концерти, після яких пригощали солдатською кашею. 

З нагоди Дня міста підготували та провели виставку-продаж страв 

української кухні, облаштували фотозону в українському стилі. Тут можна було 

покуштувати приготовлені мешканцями мікрорайонів вареники, пампушки, 

пироги, калачі, узвар та іншу випічку.  

У дні літніх шкільних канікул спеціалісти сектору організували  

розважально-ігрові програми для дітей. Вже не перший рік діти з мікрорайонів 

міста боролися за першість у спортивних змаганнях „Веселі старти“. 

Встановлені спортивні майданчики на вулицях Д.Сірика, 4, Драгоманова, 

13, Ярослава Мудрого, 50, Першотравнева, 4, Монастирська, 50, 

Прикордонників, 60-а, Ватутіна, 45, Індустріальній, по проспекту 

Володимирському у дворах будинків 27/49, 61-63, 95.   

Організовано та проведено перевибори всіх вуличних та будинкових 

комітетів. 

Завдяки активній позиції голів вуличних і будинкових комітетів у різних 

куточках міста проводяться не лише святкові заходи, а й впорядковуються 



території, ведеться боротьба з бурʼянами, проводиться розʼяснювальна робота 

щодо правил благоустрою нашого міста. На вулицях міста постійно 

проводились суботники, ліквідовувались несанкціоновані сміттєзвалища.  

Для зручності мешканців мікрорайону № 7 відновлено роботу аптеки 

„Ліки Полтавщини“ та працює філіал Центру надання адміністративних послуг. 

У рамках програм співфінансування проведено роботи з технічного 

переоснащення теплової мережі будинків №113 по проспекту 

Володимирському,  № 60-а по вул. Прикордонників, ремонт даху будинку № 

131 по проспекту Володимирському 

Виконано поточний та ямковий ремонт дорожнього покриття, 

грейдерування вулиць Українська, Гагаріна, Мистецька, Хорольський спуск, 

Верстатобудівників, Г.Тютюнника, Метеорологічна, Осовська, Деповська, 

Драгоманова, Авіаторська та інші. Відновлено вуличне освітлення по 

провулках вулиці Садової. Встановлено майданчик з навісом для сміттєвих 

контейнерів на вул. Кононівській, облаштовано нове місце розташування 

сміттєвих контейнерів на вул. Олександрівській, 200. 

У мікрорайонах міста своєчасно проводилася очистка вулиць та 

провулків від снігу, обпилювання сухостою, підтримувався санітарний стан 

вулиць та прибудинкових територій. 

 

Мобілізаційна робота та взаємодя з правоохоронними органами  

Робота відповідного сектору направлена на планування, організацію та 

забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Лубенської 

територіальної громади, а також координацію діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики 

правопорушень та підтримання належного громадського порядку на території 

Лубенської територіальної громади. Інформація стосовно виконання завдань з 

мобілізаційної роботи має обмеження щодо оприлюднення відповідно до ЗУ 

«Про державну таємницю» та надається окремим звітом. 

Протягом року проводилась робота відповідно до розпорядження 

Лубенського міського голови №43р від 25 січня 2021 року «Про організацію 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території 

Лубенської територіальної громади» комісією виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області та Лубенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

була проведена перевірка стану військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників та бронювання на 19 підприємствах, установах, організаціях 



Лубенської територіальної громади згідно з планом перевірок стану 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання в 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 

організаціях Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

За результатами здійснених перевірок були складені акти перевірок стану 

військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників. В 

ході роботи  виявлені недоліки, а саме: відсутні перспективні плани, графіки 

звірок особових карток (форми П-2), справа з аркушами доведення вимог 

законодавства про військовий обов’язок і військову службу до 

військовозобов’язаних і призовників. В процесі перевірки комісією були надані 

зразки документів та в обов’язковому порядку проводилася консультація з 

працівниками щодо  розроблення та оформлення документів.   

В результаті перевірки найкращими підприємствами виявилися: 

КП«Лубни-водоканал», ТОВ «МП АПБ «Лубенський райагробуд», 

ВП«Лубенський верстатобудівельний завод АТ МОТОР СІЧ», ТОВ 

«Лубенський молочний завод», Лубенське лінійне виробниче управління 

магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної-системи». 

Негативні результати виявлені на ТОВ «Лубенська районна лікарня 

ветеринарної медицини» та КП «Шляхрембуд», в яких навіть відсутній навіть  

наказ «Про призначення відповідального за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних, призовників та бронювання військовозобов’язаних» та 

інші документи. 

Крім того, виконувалася робота на виконання міської комплексної 

програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки.  

На 2021 рік було виділено кошти з міського бюджету 115,00 тис. грн. по 

впровадженню системи вуличного відеоспостереження  

В продовж року встановлено 10 відеокамер на території м. Лубни. 

Встановлено 2 відеокамери в с. Тернівщина Лубенської ТГ. Відновлена 

система вуличного відеоспостереження  в с. Снітин. Перевірили систему 

вуличного відеоспостереження в с.Ісківці.   

На даний час система вуличного відеоспостереження Лубенської 

територіальної громади складає 64 відеокамери. 

Заходи з питань територіальної оборони Лубенської територіальної 

громади проводяться на виконання Програми оборонної та мобілізаційної 

роботи на 2021-2025 роки. 

Впродовж 2021 року проводилась робота щодо визначення місця 

постійної дислокації Лубенського батальйону територіальної оборони та після 



його узгодження з командуванням бригади територіальної оборони Полтавської 

області у січні 2022 року на виконання рішення чотирнадцятої сесії Лубенської 

міської ради земельна ділянка з приміщеннями на території Лубенської громади 

була передана на правах оренди в тимчасове користування військовій частині – 

батальйону територіальної оборони для дислокації та подальшого формування. 

Наразі організована та проводиться робота щодо розгортання та 

забезпечення постійного функціонування Лубенського батальйону 

територіальної оборони: 

підготовлені та передані приміщення (відновлене електропостачання та 

виконуються роботи з водопостачання та теплопостачання); 

передана в тимчасове користування оргтехніка та обладнання; 

передані офісні меблі, електричні пристрої та канцелярські приладдя; 

ведеться робота з організації прийняття, зберігання та охорони військової 

зброї, набоїв та боєприпасів на території дислокації військової частини; 

надається допомога Лубенському РТЦКСП з питань комплектування 

особовим складом батальйону територіальної оборони. 

Навесні цього року планується проведення занять з бойової та військової 

підготовки батальйону територіальної оборони. 

Робота органів управління, керівного складу та сил Лубенської місцевої 

ланки територіальної підсистеми єдиної Держаної системи цивільного захисту 

Полтавської області протягом 2021 року зосереджувалась на виконанні завдань 

визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року № 

1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 

рік», розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації № 

6 від 06.01.2021 «Про План основних заходів цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області 

на 2021 рік»та розпорядженням Лубенського міського голови від 21.01.2021 

року № 37 р  «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту 

Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Полтавської області на 2021 рік». 

Основна робота у сфері цивільного захисту в 2021 році 

спрямовувалась на: 

- забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного 

захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації; 

- підготовку у сфері цивільного захисту працівників на об'єктах 

господарювання та непрацюючого населення; 



- вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного 

захисту; 

- забезпечення постійної готовності та вдосконалення системи 

оповіщення населення міста про небезпеку та надзвичайні ситуації; 

- планування та вдосконалення системи захисту населення міста від 

наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування 

засобів ураження; 

- підготовку керівного складу ЦЗ громади та населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення. 

В Лубенській територіальній громаді розроблено та затверджений План 

основних заходів цивільного захисту на 2021 рік, який в основному виконано. 

Для упорядкування умов функціонування місцевої ланки територіальної 

підсистеми цивільного захисту, у відповідності до вимог Кодексу цивільного 

захисту та постанов уряду, відпарацьовано низку документів. 

Розроблено та рішенням п’ятої сесії восьмого скликання Лубенської 

міської ради затверджено 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, що дасть змогу забезпечити фінансування ряду заходів у сфері 

цивільного захисту. 

Основними розділами в Програму включено питання накопичення 

матеріального резерву, виконання протипожежних заходів в навчальних 

закладах і установах охорони здоров'я, функціонування системи оповіщення, 

ремонту захисних споруд комунальної форми власності, навчання населення у 

сфері цивільного захисту, створення та розвиток місцевої пожежної охорони. 

 Протягом року підготовлено та проведено 17 засідань місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (з них 12 

позачергових), де вирішувались актуальні питання для життєдіяльності 

громади, у тому числі для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 

За рішеннями комісій організовувались практичні заходи з запобігання 

поширенню серед населення коронавірусної хвороби COVID-19. 

Проведено 3 штабних тренування органів управління місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

напередодні сезонних ситуацій (повеневі явища, ускладнення ситуацій у 

осінньо-зимовий та весняно-літній пожежонебезпечний періоди), 44 



спеціальних об’єктових навчань (тренувань) на підприємствах, організаціях та 

установах громади. 

З 18 по 22 жовтня 2021 року проведено функціональне навчання 

(підвищення кваліфікації цільового призначення) осіб керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту з виїздом представників НМЦ ЦЗ та БЖД 

Полтавської області до міста Лубни. 

 

 

Згідно з Планом комплектування курсів навчання пройшли 141 особа. 

План комплектування НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області слухачами на 2021 

рік  виконано на 100 %. 

Забезпечено готовність до роботи усіх комунальних сил та засобів до 

реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій. 

Здійснено перевірку 107 захисних споруд цивільного захисту 

розташованих на території громади. За результатами перевірок складено 

відповідні акти. Розпочата та проводиться робота з обстеження підземного 

простору громади з метою визначення переліку об’єктів які можливо 

використовувати як найпростіші укриття.  

Створено інформаційну базу та ведеться, відповідно до нормативних 

актів журнал обліку надзвичайних ситуацій в Лубенській територіальній 

громаді. 

Проведено уточнення:  

- плану реагування на надзвичайні ситуації; 

- плану евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 



- плану цивільного захисту на особливий період. 

Під час літнього купального сезону організовувались заходи з 

облаштування рятувального посту на р. Сула, підготовки пляжів та 

рятувальників. 

Рятувальний пост працював в літній період 2021 року на річці Сула в 

районі Центрального пляжу. 

Завдяки роботі рятувальників врятовано 6 осіб (з них 4 дітей), надано 

первинну медичну допомогу 52 особам. 

 

 

Проведено комплексну та річну перевірку системи оповіщення «Сигнал – 

ВО», було проконтрольовано хід включення сирен системи оповіщення, 

проходження сигналів, які доводились до керівництва громади. 

З метою визначення технічного стану джерел протипожежного 

водопостачання протягом квітня та листопада 2021 року проведено обстеження 

пожежних гідрантів та зроблено відповідні виміри для виготовлення та 

встановлення покажчиків на місце розташування пожежних гідрантів.  

Протягом року постійно проводилася робота з ремонту та відновлення 

джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.  

Продовжено проведення роботи з оновлення та заміни зношених джерел 

водопостачання, так протягом року придбано 10 нових пожежних гідрантів 2 з 

яких уже встановлено на водопровідній мережі. 

Постійно проводилася спільна з Лубенським РУ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області масово-роз'яснювальна робота та відпрацювання території 

Лубенської територіальної громади під час якої до населення доводилась 



інформація покликана на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і 

подій. 

Проведена підготовча робота до створення на території громади першого 

підрозділу місцевої пожежної охорони. 

Постійно вживалися заходи з виявлення та знешкодження 

вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. 

 

Основні завдання на 2022 рік 

Головним завданням з підготовки цивільного захисту Лубенської 

територіальної громади на 2022 рік вважати розроблення конкретних завдань та 

заходів щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення 

безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей 

та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 

мирний час та в особливий період. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання планується 

зосередити на: 

- забезпеченні готовності до дій Лубенської місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Полтавської області (далі – ЄДС ЦЗ); 

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, 

техногенної та пожежної безпеки, з метою зниження ризиків виникнення 

надзвичайних ситуації (далі – НС) та зменшення людських і матеріальних 

втрат; 

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопичення 

матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації НС; 

- модернізації місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу 

або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення її функціонування; 

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів заходів 

цивільного захисту; 

- розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на безаварійне 

функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення 

громади; 

- підготовці та навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ. 

 

Робота зі зверненнями громадян є ще одним пріоритетним напрямком 

діяльності влади і перебуває на постійному контролі у виконавчому комітеті 



Лубенської міської ради, оскільки залишається одним  із головних індикаторів 

проблемних питань, що турбують мешканців громади. У 2021 році вона 

проводилась згідно з вимогами чинного законодавства України, з метою 

реалізації яких було здійснено ряд заходів організаційного, роз’яснювального 

та інформаційного характеру.  

Щомісяця забезпечувався аналіз та узагальнення питань за зверненнями 

громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг 

найбільш гострих проблем, які порушують мешканці громади.  

На засіданні виконавчого комітету  23 лютого 2021 року розглянуто 

питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті Лубенської міської ради Полтавської області за 2020 рік», за 

результатами було прийнято відповідне рішення. 

У зв’язку з дією карантину з метою недопущення спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 особистий прийом громадян Лубенським 

міським головою та його заступниками протягом 2021 року не проводився. 

Натомість щодня працювала постійно діюча пряма телефонна лінія в органах 

місцевого самоврядування, яку проводили секретар Лубенської міської ради,  

перший заступник Лубенського міського голови, заступники Лубенського 

міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, керівники 

управлінь, відділів, секторів, служб міськвиконкому. Графіки її проведення 

постійно оприлюднювалися на офіційному веб-сайті Лубенської міської ради та 

інформаційному стенді у приміщенні виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 

Результати аналізу свідчать, що кількість письмових звернень громадян  

до Лубенського міського голови та виконавчого комітету Лубенської міської 

ради у 2021 році збільшилася у порівнянні з 2020 роком -  424 проти 365. У 

тому числі  до органів влади  вищого рівня впродовж 2021 року звернулося 17 

заявників, тоді як протягом 2020 року таких звернень було 22. 

Крім зазначеного, мешканці громади зверталися до інших органів, 

установ та організацій (в основному, до КБУ «Обласний контактний центр»), 

куди надійшло ще 206 звернень. Хочу наголосити, що зазначені  заявники 

першочергово не зверталися до місцевих органів влади, очевидно, ігноруючи  

необхідність звернення до органів місцевого самоврядування як виконавця всіх 

питань місцевого рівня в умовах децентралізації влади, оскільки, незалежно від 

адреси звернення, всі вони надходять на розгляд та виконання до виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, адже порушені питання належать 

безпосередньо до повноважень  місцевих органів влади і стосуються в 



переважній більшості  комунальної сфери, частина – сфери охорони здоров’я та 

соціального захисту, окремі - поліпшення житлових умов, відсутності 

громадського транспорту, пільгового перевезення пасажирів.  

Робота із зверненнями громадян на достатньому рівні проводиться 

старостами старостинських округів. Так, протягом 2021 року особисто до 

старост звернулося 540 заявників. Громадян турбували питання аграрної 

політики, дотримання законності та правопорядку, питань соціального захисту, 

земельних відносин, житлової політики, газопостачання, оформлення 

спадщини, комунального господарства, обмеження руху важковагового 

транспорту вулицями с. Калайдинці, відновлення вуличного освітлення, 

вивезення твердих побутових відходів, діяльності органів місцевого 

самоврядування, охорони здоров’я, завезення газових балонів, зміна 

постачальника газу, освіти, пасажирських перевезень, спорів із сусідами. 

Динаміка надходження звернень громадян протягом 2020, 2021 років  
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Із загальної кількості звернень, що надійшли за звітний період до 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, найбільшу кількість   

продовжують складати заяви з питань комунального господарства – 234  або 

55,2% від загальної кількості звернень (що більше, ніж протягом 2020 року, де 

таких звернень було 188 або 51,5%). Тематика звернень, порушених 

громадянами, стосувалася ремонту в багатоповерхових будинках, ремонту 

дорожнього покриття вулиць, їх освітлення, відключення будинків від системи 

гарячого водопостачання та централізованого опалення, функціонування 

систем водопостачання та водовідведення,  видалення зелених насаджень, 



відведення стічних вод, перенесення сміттєвих баків, проведення заходів з 

благоустрою, ремонту тротуарів, встановлення дитячих майданчиків  та ін.  

Протягом 2021 року кількість звернень з питань  соціального захисту 

склала 30 або 7,0% від загальної кількості звернень. Слід відзначити, що 

кількість звернень з питань соціального захисту суттєво не змінилася, адже 

показник минулого року – 29 звернень.  

За характером порушених питань звернення стосувалися також: 

діяльності органів місцевого самоврядування – 47 (проти 20 за 2020 рік), 

житлової політики – 10 (проти 18 за 2020 рік), забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку – 9 (проти 16 за 2020 рік), земельних 

відносин – 15 (проти 11 за 2020 рік), охорони здоров’я – 8 (проти 10 за 2020 

рік),  транспорту і зв’язку – 14 (проти 5 за 2020 рік), сім’ї, дітей, молоді, 

фізичної культури і спорту – 2 (проти 4 за 2020 рік), з питань освіти -  4, 

екології та природних ресурсів – 1, праці і заробітної плати – 2, діяльності 

центральних органів виконавчої влади – 1, фінансової, податкової, митної 

політики - 1. 

У звітному періоді мешканці громади не зверталися з питань діяльності 

об’єднань громадян, діяльності місцевих органів виконавчої влади, державного 

будівництва, адміністративно-територіального устрою. 

Аналіз свідчить, що протягом 2021 року надійшло 23 повторних 

звернення, що становить 5,4% від загальної кількості та практично не 

відрізняється від аналогічного періоду 2020 року, в якому їх надійшло 24 або 

6,5%. Вони стосувалися, в основному, питань житлово-комунального 

господарства.  

Кількість колективних звернень залишається досить великою – 91 або 

21,5% від загальної кількості звернень (за 2020 рік – 106 або 29%), що 

спричинено бажанням мешканців багатоквартирних будинків та мешканців 

вулиць міста вирішити питання ремонту будинків, покрівель, під’їздів, систем 

водопостачання, водовідведення та теплопостачання, ремонту дорожнього 

покриття вулиць, встановлення дитячих майданчиків та ін. 

Від громадян пільгових категорій у звітному періоді надійшло 43 

звернення або 10% від їх загальної кількості (за 2020 рік – 54 або 14,7%).  Вони 

надійшли  від інвалідів І, ІІ та ІІІ групи – 21, від учасників та інвалідів війни, 

учасників бойових дій – 11, від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 

2, від дітей війни -3, від багатодітних сімей - 6. Від ветеранів праці звернень не 

надходило.  



Одним із напрямків участі громадськості у вирішенні важливих питань 

стала така форма колективних звернень як електронна петиція. Протягом 2021 

року до виконавчого комітету Лубенської міської ради надійшло і було 

оприлюднено у програмі «Єдина система місцевих петицій» 11електронних 

петицій (у 2020 році – 25), серед яких 5 стосувалося питань транспорту та 

доріг, 3 - благоустрою міста та будівництва, по 1 петиції стосувалося питань 

сім’ї, молоді та дітей,  житлово-комунального господарства, економіки та 

фінансів. Чотири петиції було відхилено у зв’язку з тим, що порушені в них 

питання не належали до компетенції Лубенської міської ради чи не відповідали 

нормам Закону України «Про місцеве самоврядування». Крім цього, 

розглядалися ще  10 петицій, які надійшли у кінці 2020 року, але термін збору 

підписів на підтримку їх закінчився у 2021 році. Тематика їх наступна: 

благоустрій міста та будівництво - 6, транспорт та дороги - 3, охорона 

правопорядку -1. В цілому у 2021 році  було розглянуто 21 петицію. 

Питання, порушені в петиціях, були всебічно вивчені, взяті до уваги, 

враховані у тій чи іншій мірі у плануванні подальшої роботи виконавчих 

органів ради. За результатами  розгляду на профільних депутатських комісіях 

та сесіях Лубенської міської ради були прийняті відповідні рішення та 

підготовлені відповіді, які оприлюднені у програмі «Єдина система місцевих 

петицій» на офіційному веб-сайті Лубенської міської ради у визначені терміни. 

На 13 петицій, що не набрали необхідної кількості підписів і 

розглядалися як колективні звернення громадян,  були надані аргументовані 

вичерпні відповіді у визначені законодавством терміни. На підтримку 1 петиції 

продовжується збір підписів у 2022 році.  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що за 2021 рік 

виконавчим комітетом проводилась систематична робота з опрацювання заяв,  

скарг, пропозицій та електронних петицій громадян. Результатом цієї роботи є 

позитивно вирішені 21 звернення, на 377  надано вмотивовані роз’яснення, 

відмовлено у задоволенні відповідно до законодавства  – 11.   

Порушень термінів розгляду звернень за 2021 рік не було. 

Керівникам постійно наголошується на необхідності вжиття заходів щодо 

посилення уваги, вимогливості, відповідальності та контролю за станом справ з 

розгляду заяв і скарг громадян;  підвищити ефективність роботи зі зверненнями 

громадян, зокрема щодо забезпечення вирішення на місцевому рівні тих 

питань, з якими громадяни звертаються до органів влади вищого рівня чи 

інших органів та установ, більш повного використання наданих прав і 

повноважень для дійового вирішення питань, що належать до їх компетенції;  



вжити заходів щодо усунення недоліків і причин, які породжують повторні та 

колективні звернення громадян; проведення роз’яснювальної роботи з 

громадянами щодо шляхів вирішення порушених ними питань на місцевому 

рівні, а також недопущення випадків порушення термінів розгляду звернень, 

встановлених законодавством. 

 

 

У 2022 році Лубенська територіальна громада продовжить свій розвиток 

за програмно-цільовим методом, адже вже затверджено велику кількість 

програм для вирішення низки питань, що виникають у населених пунктах 

громади.  

У подальшому плануємо активно працювати над залученням інвестицій 

для поповнення та збільшення бюджету розвитку громади. Крім того, у 

пріоритеті буде виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади на 2022 рік, реалізація планів у галузі 

медицини, освіти, створення умов для розвитку підприємництва, впровадження 

принципів партисипативної демократії, підвищення туристичного потенціалу 

громади та багато іншого. 

Дякую кожному жителю громади, який своєю небайдужістю та активною 

життєвою позицією допомагає втілювати намічені плани в життя. 



Проблем чимало, але впевнений, що тільки об’єднавши зусилля, зможемо 

подолати всі перепони і досягти очікуваного результату. Адже у співпраці - 

запорука нашого успіху. 

  

 

 Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 
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