
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження програми 

утримання фонтану в м. Лубни 

на 2021 рік 

 

 

З метою забезпечення роботи фонтану на території Центрального парку 

культури та відпочинку міста Лубни та його належного утримання, 

розглянувши програму, подану комунальним підприємством «Лубни-

водоканал» Лубенської міської ради про утримання фонтану в м. Лубни на 

2021 рік, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити програму утримання фонтану в м. Лубни на 2021рік 

(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.)  

передбачити кошти для реалізації програми. 

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника начальника 

Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області Сосну О.М. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

  

 

 

 

Лубенський міський голова                        Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 



                                                                                                        Додаток  

                                                                                                        до рішення Лубенської                       

                                                                                  міської ради Лубенського             

                 району Полтавської області  

                                                                                                        від  18 лютого 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

утримання фонтану в м. Лубни  

на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 



Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

2. Розробник Програми Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

4. Учасники Програми Комунальне підприємство «Лубни-

водоканал» Лубенської міської ради  

5. Термін реалізації 

Програми 
2021рік 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для  реалізації 

Програми. 

30 000  грн. 

7.1. Кошти бюджету міста 

Лубни 
30 000 грн. 

7.2. Кошти інших бюджетів - 

7.3. Кошти інших джерел - 

 

І. Загальні положення 

Програма утримання фонтану в м. Лубни на 2021 рік (далі-Програма) – 

це програма відновлення працездатності фонтану який знаходиться у 

центральному парку культури та відпочинку м.Лубни, забезпечення його 

безперебійного функціонування та модернізації, що розроблена відповідно до 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення 



більш сприятливих культурних і здоровіших умов життя, трудової діяльності 

й дозвілля населення в межах міста. 

В основу реалізації Програми покладено вирішення питань 

благоустрою території міста, продиктоване на сьогоднішній день 

необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах 

та постійно зростаючому добробуті населення. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

При детальному обстеженні фонтану в Центральному парку культури 

та відпочинку протягом періоду роботи (травень – вересень) виявлено, що  

споруда потребує належного обслуговування (монтаж, демонтаж, подача та 

відкачування води, забезпечення електропостачання, дезінфекція, очищення, 

та інше). 

Таким чином, дана Програма представляє собою комплекс заходів, 

спрямованих на відновлення та забезпечення сталої роботи фонтану на 

території міста, оскільки на сучасному етапі розвитку міста вирішальне 

значення має впровадження нових інноваційних підходів та методів 

підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів. 

Ш.Визначення мети Програми 

Мета Програми полягає в комплексі заходів, спрямованих на створення 

більш сприятливих культурних і здоровіших умов життя, трудової діяльності 

й дозвілля населення в межах міста шляхом відновлення та забезпечення 

сталої роботи фонтану. Необхідність такого підходу до благоустрою 

територій міста, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю 

забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах та постійно 

зростаючому добробуті населення. 

 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування. Строки виконання Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Строк 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Бюджет Лубенської міської 

територіальної громади 
2021рік 30 000  грн. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених у бюджеті Лубенської міської територіальної громади на 

відповідний рік, у вигляді поточних трансфертів комунальному підприємству 

«Лубни-водоканал» Лубенської міської ради. 

 

 



V. Очікувані результати та ефективність Програми 

Реалізація Програми дозволить здійснити проведення комплексу 

заходів, які внесуть позитив у  соціально-культурне  життя мешканців міста 

та покращать комфортне перебування у центральному парку культури та 

відпочинку  . 
 

VI. Кількісні та якісні показники, які характеризують результати 

виконання Програми 

N 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Етапи виконання 

Програми 

Всього витрат на 

виконання Програми 

2021 

1 

Утримання фонтану, в 

тому числі: монтаж, 

демонтаж, 

водопостачання, 

водовідведення, 

дезінфекція, чистка  та 

придбання нових 

підводних світильників, 

використання 

електроенергії на час 

роботи фонтану та  інше 

од. 1 30000 

2 Показники якості:  

  Кількість справних 

фонтанів 
од. 1  

  Кількість місяців роботи 

фонтану в рік         

(травень-вересень) 

міс. 5  

  Час роботи фонтану 

(щоденно) 
год 

12  

 
 

Загальні витрати: 30000 

 

 

 

Секретар міської  ради                                  Маргарита КОМАРОВА 

 



Пояснювальна записка до програми « Утримання фонтану в             

центральному парку культури та відпочинку »на2021 рік 

Однією із привабливих та красивих споруд  м. Лубни єспоруда « Фонтан », яка 

знаходиться у центральному парку культури та відпочинку істала візитною карткою 

нашого міста, а саме центром відпочинку дітей та їх батьків  . 

На виконання розпорядження  міського голови № 233р  від 12.07.2016 року 

споруду «Фонтан» та нежитлове приміщення  біля фонтану, що знаходиться в 

Центральному парку культури та відпочинку було передано КП « Лубни- 

водоканал» в господарське відання без  права відчуження, визначивши 

йогобалансоутримувачем. 

На роботи по утриманню та поточному ремонту споруди « Фонтан » у літній 

період з травня по вересень  включноплануються поточні видатки у розмірі - 

200 000,0 грн. 

В комплекс заходів з технічного обслуговування фонтану входить: 

1.Проведення робіт змонтажу конструкції фонтану вартість    –    

         35875,0 грн. 

- прокладання кабелю-15м/п; 

- прокладання проводу-5м/п; 

- монтаж світильників в кількості -13 шт.;  

- монтаж увідно-розподільчих пристроїв-1 шафа; 

-установка електронасосних агрегаті -3шт.; 

- установка фільтрів для очищення води-3шт; 

- установка 3-х позиційного крана-1шт; 

- монтаж металоконструкції фонтану; 

-транспортні послуги спецавтомобіля на базі ГАЗ-53 для перевезення 

металоконструкції; 

 

2. Утримання фонтану в частині використання електроенергії  

на літній періодорієнтована вартість:                                -48 332,0 грн. 

- для безперебійної  роботи споруди  «Фонтан»  з травня по вересень місяць 

включно,  в середньому споживання електроенергії  на місяць  орієнтовно буде 

становить по графіку 2912кВт по ціні 3,3195грн/кВт за 1 год з ПДВ , тобто  сплата за 

використану електроенергію на один місяць приблизно буде  

становити – 9666,4грн *5 міс.=48332,0 грн. 

 



3. Обслуговування фонтану протягом травня – вересня 2021 року                                               

           - 96 270,0 грн.  

- контроль  стану шляхом своєчасного включення, часткового та повного 

відключення, а саме виконання графіку та режиму роботи фонтану;  

- функціональні та позачергові огляди фонтану, виявлення не робочих світильників, 

форсунок, ушкоджень у мережах і обладнанні керування з фіксацією в журналі 

дефектів і несправностей; 

- догляд за фонтаном : заміна ламп підводних світильників, які вийшли з ладу; 

- протирання декоративних елементів фонтану;  

- технічне обслуговування та поточний ремонт електронасосних агрегатів;  

- ліквідація наслідків стихійного лиха, аварій, актів вандалізму (виконання 

термінового ремонту);  

- виконання робіт по щоденному прибиранню від сміття та очищення поверхні чаші 

від бруду; додавання з знезаражуючих  реагентів. 

- заповнення чаші  фонтана водою   2- рази  на місяць , долив протягом періоду, 

використання води для  очищення чаші  від  мулу -800 м3: 

            Об’єм  чаші  фонтану за одне заповнення  водою становить -70 м3  

Травень (2р.*70 ) – 140м3*13,74 грн = 1923,60грн. 

Червень (2р.*70) – 140 м3 *13,74 грн. =1923,60 грн. 

Липень  (2р.*70) -  140 м3* 13,74 грн. = 1923,60 грн. 

Серпень (2р.*70) -  140  м3*13,74 грн. = 1923,60 грн. 

Вересень  (1,5р.*70)– 105 м3*13,74 грн.= 1442,70 грн. 

Долив води а очищення  протягом періоду  -135 м3*13,74=1854,90 грн. 

          Орієнтовна вартість          10992,00 -  грн.  

 

- при заміні води в чаші  проводиться очищення фільтрових елементів фонтану 

Ф300 мм в кількості -3 шт.* 2 рази на місяць 

 

- придбання та використання компонентів для знезараження води в чаші фонтану 

протягом травня – вересня  2021 року  

- Альгицид  20 л - 1 шт.* 1733,00= 1733,00 грн. 

- МСТ (хлор довгостроковий 3в1в табл. 5 кг ) – 25 кг.*163,04=4076,00 грн. 

- РН-мінус( Засіб для пониж. кислотно-щолочногобаланса води  

25кг- 1 шт.*1229=1229,00 

Орієнтована вартість  - 7038,0 грн. 

 

4. Повний демонтаж всього обладнання при консервації фонтану на зимовий 

період  вартість становить   -  19523,00  грн. 

а саме : 

- демонтаж кабелю -15м/п;  

- демонтаж проводу -5м/п;  

- демонтаж світильників в кількості -13 шт;   



- демонтаж увідно-розподільчих пристроїв -1 шафа;  

- демонтаж електронасосних агрегатів -3шт.; 

- демонтаж фільтрів для очищення води -3шт;  

- демонтаж 3-х позиційного крана-1шт;  

- демонтаж металоконструкції фонтану; 

-транспортні послуги спецавтомобіля на базі ГАЗ-53 для перевезення 

металоконструкції фонтану ; 

 Програма « Утримання фонтану в  центральному парку культури та 

відпочинку » на 2020 рікзатверджена Рішенням п’ятдесятої сесії сьомого скликання 

від 20 лютого 2020 року  на суму 400 000,0 грн.  

 В зв’язку з карантином фактично фонтан почав працював з 1 червня по 20 

вересня, тому затрати в 2020 році становили в розмірі - 169 036,80 грн.  

 в т.ч 

- електроенергія – 32 366,41 грн;   

- водопостачання – 5193,72 грн;  

- реагенти для знезараження води – 2 332,0 грн.; 

- ремонт електродвигуна – 4370,0 грн.; 

- ремонт фільтрів в кількості 2 шт. – 21900,0 грн.  

- монтаж, обслуговування та демонтаж – 102 874,67 грн.  

 Підприємством планувалося  провести  заміну електрообладнання на суму- 

101869,50 грн.  та  заміну обладнання з водопостачання -196125,00 грн., про що  

опубліковано  на  сайті електронних закупівель. В зв’язку з відсутністю коштів  

роботи не були виконанні, тобто кошти отримані підприємством лише за фактичні 

виконані роботи в сумі – 169 036, 80 грн.  Обслуговування  фонтану  виконується за 

власні кошти підприємства, а після здачі актів виконаних робіт кошти 

відшкодовуються КП « Лубни-водоканал ». 

 Без заміни даного обладнання, яке вийшло з ладу даний фонтан навряд чи 

зможе в подальшому функціонувати, тому як  світильники та насосне обладнання 

знаходиться в аварійному стані . 

 Програма на 2021 рік передбачає суму в розмірі 200 000,0 грн. 

 

 

 

Заступник начальника Управління, 

начальник відділу КГ та КБ                                              Олександр СОСНА 
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