
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про затвердження Програми  

утримання та розвитку парків  

Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки у новій редакції 

 

 

         Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Парки Посулля» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про 

затвердження Програми утримання та розвитку парків Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада  вирішила : 

 

1. Затвердити Програму утримання та розвитку парків Лубенської 

територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на Комунальне підприємство 

«Парки Посулля» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (директор Савка А.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В., 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.), 

постійні депутатські комісії з питань планування бюджету та фінансів та з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

екології. 

    

Лубенський міський голова                                           Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 17 лютого 2022 року 
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ПАРКІВ ЛУБЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
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1. Вступ 

 

Паркова інфраструктура є одним з головних і найбільш доступних 

місць відпочинку та культурного дозвілля всіх вікових категорій населення 

нашої громади, тому в даний час потребує негайного оновлення та розвитку, 

адже за останні роки не було застосовано жодного комплексного підходу для 

поетапного удосконалення інфраструктури кожного з парків.  

У підпорядкуванні КП «Парки Посулля» наразі знаходиться чотири 

міських парки: 

- Парк ім. Олеся Донченка (5,7295 га); 

- Центральний парк культури і відпочинку (6,7212 га); 

- Молодіжний парк (7,4566 га); 

- Заводський парк (6,5528 га). 

Території парків – це місця загального користування, які потребують 

постійного і належного утримання, проведення благоустрою, відновлення та 

догляду, на що, в свою чергу, потрібні залучення відповідних людських та 

фінансових ресурсів. Високий ступінь зношеності основних фондів, 

недостатній рівень фінансування, призупинення надання послуг з 

відвідування атракціонів є основними причинами того, що діяльність 

підприємства є низькорентабельною. Крім того, утримання величезної 

території парків потребує значних фінансових вкладень, що неможливо 

забезпечити виключно шляхом господарської діяльності комунального 

підприємства. 

Розробка Програми утримання та розвитку парків зумовлена 

необхідністю здійснення та фінансування організаційно-технічних заходів по 

задоволенню, формуванню й розвитку зростаючих культурних потреб та 

інтересів населення в парковій зоні громади. 

Програма визначає та виокремлює основні принципи та напрямки 

реалізації розвитку парків, передбачає створення головних елементів 

благоустрою, що сприятимуть підвищенню туристичної привабливості, та 

відвідуваності не тільки парків, а і розвитку всього нашого регіону. В 

майбутньому реалізація програми надасть змогу створити власну паркову 

індустрію відпочинку з широким спектром культурних розваг, заходів, свят, 

локацій, фотозон, місць відпочинку. Крім того, програма розрахована на 

популяризацію здорового способу життя, розширення сучасної спортивної 

інфраструктури, а також розвиток творчого потенціалу відвідувачів парків з 

урахуванням різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного 

віку, особи з інвалідністю тощо). 

Отже, враховуючи вищезазначені проблеми, Програма утримання та 

розвитку парків Лубенської територіальної громади є актуальною і вкрай 

необхідною. 

 

 

 

 



2. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є започаткування поетапної розбудови та 

реконструкції інфраструктури парків громади, що вкрай необхідно для 

належного культурного обслуговування населення, створення умов для 

відновлення фізичних і духовних сил, збереження «зелених легень громади» 

для майбутніх поколінь Лубенської територіальної громади, спілкування 

людей у сфері дозвілля, виховання естетичної та екологічної культури людей. 

Основними завданнями при реалізації Програми є організація та 

проведення робіт з благоустрою та утримання парків у належному санітарно 

– технічному стані, зміцнення матеріально-технічної бази, розробка та 

реалізація проектів щодо благоустрою зон відпочинку, розваг та спорту, 

створення нових туристично привабливих об’єктів, функціональних зон, 

здійснення капітального та поточного ремонтів приміщень, споруд, 

територій, садово-паркового обладнання. 

 

3. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування по Програмі становить 15 769 500 грн (П’ятнадцять 

мільйонів сімсот шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), в тому 

числі в 2022 р. – 6 056 500 грн (Шість мільйонів п’ятдесят шість тисяч 

п’ятсот гривень 00 коп.), 2023 р. – 5 139 300 грн (П’ять мільйонів сто 

тридцять дев’ять тисяч триста гривень 00 коп.), 2024 р. – 4 573 700 грн 

(Чотири мільйони п’ятсот сімдесят три тисячі сімсот гривень 00 коп.). 

Джерелами фінансового та матеріального забезпечення реалізації 

заходів  Програми є кошти місцевого бюджету та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством України.  

Головним розпорядником коштів є Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Одержувач КП «Парки Посулля» використовує бюджетні кошти на 

підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл 

бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника 

коштів на відповідний рік на безповоротній основі. 

 

4. Напрямки реалізації Програми 

 

Для розвитку та повноцінного функціонування парків необхідне 

проведення та фінансування таких заходів: 

 експертне обстеження та позачерговий технічний огляд атракціонної 

техніки; 

 оплата послуг та проведення робіт з облаштування і ремонту (в т.ч. 

покриття фарбою) атракціонів, скульптур, об’єктів дозвілля; 



 закупівля матеріалів та оплата послуг зі встановлення та 

обслуговування мережевого, ілюмінаційного обладнання, обладнання 

для відеоспостереження, фонового озвучення та системи оповіщення; 

 столярно-малярних робіт, монтажних, рекламних та транспортних 

послуг; 

 придбання предметів, матеріалів, обладнання, інструментів, 

інвентарю для благоустрою, запчастин, паливо-мастильних 

матеріалів, мотокоси, пилососа садового, пісочниць, лав для сидіння, 

штучного покриття для декору, механічних обмежувачів руху 

автомобілів та спортивного інвентарю; 

 поточний та капітальний ремонт тротуарів та доріжок парків; 

 виготовлення кошторисної документації для створення нових об’єктів 

відпочинку та дозвілля (спортивні та дитячі майданчики, 

кінологічний майданчик, арка); 

 капітальний ремонт громадської вбиральні в Центральному парку 

культури та відпочинку; 

 придбання та встановлення нових атракціонів, скульптур, об’єктів, 

фотозон (малих архітектурних форм); 

 оплата праці та нарахування на оплату праці директора, головного 

бухгалтера, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, 

прибиральників територій парків, робітника з благоустрою. 

 

 

5. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Виконання Програми надасть змогу: 

1. Забезпечити високу якість та безпеку обслуговування населення, 

збільшити кількість відвідувачів парків. 

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального 

майна  в належному стані. 

3. Забезпечити підвищення естетичного вигляду парків. 

4. Створити належні санітарні умови для відпочинку відвідувачів. 

5. Забезпечити поетапний розвиток рекреаційної інфраструктури громади. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                   Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми  

Розпис асигнувань на 2022-2024 рік, тис. грн 

Показники КЕКВ 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - 

усього 
х 6056,5 5139,3 4573,7 

Поточні видатки 2000 1 823,0 1979,3 2073,7 

Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
2100 1196,8 1279,3 1343,7 

Оплата праці 2110 981,0 1048,6 1101,4 

Нарахування на оплату праці (22%) 2120 215,8 230,7 242,3 

Використання товарів і послуг 2200 626,2 700,0 730,0 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2210 391,2 280,0 290,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 235,0 420,0 440,0 

Капітальні видатки 3000 4233,5 3160,0 2500,0 

Придбання основного капіталу 3100 4233,5 3160,0 2500,0 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3110 90,0 - 300,0 

Капітальне будівництво (придбання) 3120 700,0 1700,0 700,0 

Капітальний ремонт 3130 3443,5 1460,0 1500,0 

 

 

 

Директор                                                                       Аліна САВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ на 2022-2024 роки 

 

Комунальне підприємство «Парки Посулля» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

 (назва установи) 

 

№  

з/п 

Назва 

структурного 

підрозділу та 

посад  

КОД КП 

Кількість 

штатних 

посад  

Посадовий оклад  (грн.)  

з 01 січня 

2022 р.  

з 01 жовтня 

2022 р. 

з 01 січня 

2023 р. 

з 01 січня 

2024 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Директор 1210.1 1 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 

2 
Головний 

бухгалтер 
1231 1 10800,00 10800,00 10800,00 10800,00 

3 

Організатор 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності 

3474 1 6500,00 6700,00 7176,00 7665,00 

4 
Прибиральник 

територій 
9162 7 6500,00 6700,00 7176,00 7665,00 

5 
Робітник з 

благоустрою 
9161 1 6500,00 6700,00 7176,00 7665,00 

 Усього х 11 х х х х 

 

 

Директор                                                                       Аліна САВКА 



Додаток 1  

до пояснювальної записки 
 

 

Розпис асигнувань КП «Парки Посулля» на 2022 рік 
Показники КЕКВ Сума, тис. грн 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6056,5 

Поточні видатки 2000 1 823,0 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1196,8 

Оплата праці 2110 981,0 

Нарахування на оплату праці (22%) 2120 215,8 

Використання товарів і послуг 2200 626,2 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.: 2210 391,2 

 лавки 5 шт.  30,0 

 будівельні та господарські матеріали та інвентар  80,0 

 мотокоса, пилосос садовий  20,0 

 запчастини  5,0 

 паливо-мастильні матеріали   30,0 

 пісочниці  10,2 

 штучне покриття (трава) для декору  10,0 

 ілюмінаційне обладнання (гірлянди)  45,0 

 камери відеоспостереження та мережеве обладнання  100,0 

 обладнання для фонового озвучення та системи оповіщення  49,0 

 механічні обмежувачі руху автомобілів (шлагбауми)  12,0 

Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: 2240 235,0 

 Експертиза та технічний огляд атракціонів  20,0 

 Поточний ремонт бетонних скульптур  10,0 

 Поточний ремонт асфальтобетонного покриття в парках  90,0 

 Столярно-малярні послуги  40,0 

 Рекламні послуги (виготовлення та встановлення інформаційних 

табличок, стендів, плакатів, вивісок) 
 20,0 

 Обслуговування мережевого обладнання  20,0 

 Монтажні послуги  20,0 

 Транспортні послуги з доставки  15,0 

Капітальні видатки 3000 4233,5 

Придбання основного капіталу 3100 4233,5 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в 

т.ч.: 

3110 90,0 

 топіарні скульптури  45,0 

 столи з лавами розкладні  20,0 

 фотозона з кованого металу з гойдалкою  25,0 

Капітальне будівництво (придбання), в т.ч.: 3120 700,0 

 атракціон великої форми за адресою: Полтавська обл., Лубенський 

р-н, м. Лубни, вул. Мистецька, 3а 
 500,0 

 будівництво арки в парку ім. Донченка за адресою: Полтавська 

обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Мистецька, 3а (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

 30,0 

 спортивний майданчик закритого типу для занять командними 

видами спорту (волейбол, баскетбол, теніс) із облаштуванням 

місць для глядачів за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, 

м. Лубни, вул. Мистецька, 3а (виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

 40,0 



 спортивний майданчик з елементами інклюзії та реабілітації за 

адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, Центральний 

парк культури та відпочинку (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

 40,00 

 дитячий розважальний майданчик з антивандальних пластикових 

елементів та гумовим покриттям для різних вікових категорій за 

адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. 

Мистецька, 3а (виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 90,0 

Капітальний ремонт, в т.ч.: 3130 3443,5 

 архітектурної споруди «Альтанка Анни Керн» за адресою: 

Полтавська обл., м. Лубни, парк Молодіжний, 1 
 18,0 

 громадської вбиральні з облаштуванням прилеглої території за 

адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, Центральний 

парк культури та відпочинку, 1  

 200,0 

 доріжок в Центральному парку культури та відпочинку   3025,5 

 атракціону великої форми «Дзвіночок»  200,0 

 

 
Директор                                                                                        Аліна САВКА 

 

 



 
 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ПАРКИ ПОСУЛЛЯ» 
ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ЄДРПОУ 05534278    e-mail: lubnypark@ukr.net    37500, Полтавська обл., Лубенський район, м. Лубни, вул. Мистецька, 3а 

_______________________________________________________________________ 

 

Пояснювальна записка  

до проєкту рішення міської ради від 17 лютого 2022 р. «Про затвердження 

Програми утримання та розвитку парків Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки у новій редакції» 

 

Подаємо на розгляд «Програми утримання та розвитку парків 

Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції».  

Необхідність прийняття Програми полягає у забезпеченні стабільного 

розвитку та розширення паркової інфраструктури. 

Загальна потреба в коштах складає 15 769 500 грн (П’ятнадцять 

мільйонів  сімсот шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот  гривень 00 коп.), в тому 

числі в 2022 р. – 6 056 500 грн (Шість мільйонів п’ятдесят шість тисяч 

п’ятсот гривень 00 коп.), 2023 р. – 5 139 300 грн (П’ять мільйонів сто 

тридцять дев’ять тисяч триста гривень 00 коп.), 2024 р. – 4 573 700 грн 

(Чотири мільйони п’ятсот сімдесят три тисячі сімсот гривень 00 коп.). 

Розрахунок в розрізі статей витрат на 2022 рік викладено в додатку 1 до 

пояснювальної записки.  

В додатку №2 до Програми викладено штатну чисельність працівників, 

залучення яких необхідне для реалізації вказаних заходів. 

 

 Директор                                                                       Аліна САВКА 

mailto:lubnypark@ukr.net
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