
 

 

 

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 

екологічної програми 

Лубенської територіальної 

громади на 2021-2023 роки  

 

 

          Для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища Лубенської територіальної громади, керуючись ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 
 

міська рада вирішила : 

 
 

1.  Затвердити екологічну програму Лубенської територіальної громади на 

2021-2023 роки (додається). 

      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  міської ради 

від  18 лютого 2021 року 
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1. Вступ 

         Екологічна програма Лубенської територіальної громади ставить завдання 

формування та реалізації ефективної природоохоронної діяльності 

територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища і є основою для вирішення питань 

бюджетного фінансування природоохоронних заходів. 

        Екологічна ситуація у Лубенській територіальній громаді, так само як в 

Україні загалом, залишається напруженою, що створює низку проблем для 

мешканців громади. Причинами такого стану є повільні темпи модернізації 

виробничих циклів з перевагою використання ресурсоємні технології 

виробництва; стан системи водовідведення, накопичення значних обсягів 

відходів, відсутність ефективних способів їх збирання, зберігання та видалення,  

недосконалість транспортних розв’язок, низька екологічна свідомість 

населення, відсутність низки правових норм тощо.  

Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних 

заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках 

своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне 

виконання. 

Основним з головних принципів охорони довкілля є пріоритетність вимог 

екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, 

нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні 

господарської, управлінської та іншої діяльності. 

При прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля та 

формування у населення екологічного світогляду, суб’єктам законодавчої 

ініціативи необхідно забезпечувати гласність та демократизм.  

2. Мета Програми 

       Метою цієї програми є попередження негативного впливу на екологічну 

ситуацію в громаді, шляхом впровадження  природоохоронних заходів та 

забезпечення поліпшення стану довкілля. 

  3. Заходи для забезпечення виконання програми 

 
№ з/п 

Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець  

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

1 

Реконструкція очисних споруд 

із впровадженням новітніх 

методів очистки (реконструкція 

біофільтрів) на території 

громади 

2021-2023 
Перемо 

жець тендеру 
5 100,00 

2 

Капітальний ремонт очисних 

споруд (санація каналізаційного 

колектора по вул. Партизанська, 

Прикордонників, Українська, 

Олександрівська, Садова,          

2021-2023 Переможець тендеру 5 278,00 



№ з/п 

Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець  

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

Л.Толстого, проспект 

Володимирський)  

3 
Будівництво шлюза-регулятора 

на р. Сула з розробкою ПКД 
2021-2023 Переможець тендеру 31 600,00 

4 
Заліснення кар’єру колишнього 

ВАТ «Керамік» 
2021-2023 Переможець тендеру 167,5 

5 

Замовлення проєктно-

кошторисної документації по 

захисту схилів вулиць 

Карпилівка, Хорольський спуск, 

Короленка 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

146,6 

6 

Ліквідація підтоплення території 

міста 2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

2 563,4 

7 

Розчищення русла річки Сула в 

межах міської смуги та в 

районах зон відпочинку 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

2 620,00 

8 

Реконструкція каналізаційно-

очисних споруд КП "Лубни-

водоканал" (заміна вентиляторів 

повітренадувачів на 

компресорні установки) 

2021-2023 КП "Лубни-водоканал" 300,00 

9  

Благоустрій ставка та 

прибережної захисної смуги в 

мікрорайоні №4 (“Рибки”) 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

250,00 

10 
Реконструкція ставка в районі 

вул. Осовської 
2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

100,00 

11 

Реконструкція ставка 

Завадщанського в районі вул.               

Новоселецької, укріплення 

дамби 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

120,00 

12 

Будівництво майданчиків для 

збору твердих побутових 

відходів, встановлення малих 

архітектурних форм (навісів над 

контейнерами для сміття) на 

території громади 

2021-2023 Переможець тендеру 1 800,00 

13 

Будівництво під’їзної дороги до 

міського звалища з твердим 

покриттям L=150 м  

2021-2023 Переможець тендеру 800,00 

14 
Будівництво дезбар’єру на 

полігоні міського звалища 
2021-2023 КП «Чисте місто» 

50,00  

 

15 

Благоустрій міського звалища: 

- будівництво залізобетонної 

огорожі L= 60 м 

 

2021-2023 Переможець конурсу 
490,00 

 

16 

Дотримання зразкового 

санітарного стану у місті, 

благоустрій територій, 

2021-2023 
КП «Чисте місто»,  

 

3000,00 

 



№ з/п 

Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець  

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

 ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

17 

Виготовлення та встановлення 

інформаційно-просвітницьких 

об’єктів (носіїв зовнішньої 

реклами)  

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

20,00  

18 

Проведення міських 

природоохоронних заходів: друк 

брошур на природоохоронну  та 

екологічну тематику, організація 

конкурсів, естафет тощо 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

20,00  

19 
Придбання сміттєзбиральної 

техніки 
2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства, 

 Управління  комунального 

майна і земельних 

відносин  

3800,00 

20 

Придбання контейнерів для 

збору твердих побутових 

відходів 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 

1 280,00 

21 

Будівництво водогону та 

встановлення пожежного 

гідранту на міському звалищі 

2021-2023 Переможець тендеру 
380,00 

 

22 

Реконструкція зелених 

насаджень: (знос сухостійних, 

пошкоджених, аварійних, 

малоцінних порід, заражених 

омелою дерев, з посадкою на їх 

місці більш цінних дерев 

декоративних порід) 

2021-2023 КП ф “Конвалія” 1 500,00 

23 

Реконструкція зелених 

насаджень парків міста, 

санітарна вирубка. 

- Центральний парк культури та 

відпочинку 

- Парк ім. Донченка 

- Заводський парк 

2021-2023 КП ф “Конвалія” 2 000,00 

24 

Утримання об’єктів природно-

заповідного фонду (“Дубовий 

гай”,“Дуби черешчаті”)  

2021-2023 КП ф “Конвалія” 50,00 

25 

Заліснення охоронної зони 

очисних споруд КП “Лубни-

водоканал” 

2021-2023 КП “Лубни-водоканал” 40,00  

26 
Інвентаризація зелених 

насаджень міста 
2021-2023 

КП ф “Конвалія”, 

Управління  житлово-

комунального господарства 

300,00  

27 

Передбачити на базі 

комунального підприємства 

пункт прийому та зберігання 

використаних люмінесцентних 

2021-2023 
Управління житлово-

комунального господарства 
300,00 



№ з/п 

Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець  

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

ламп, автотранспортних шин 

28 

Проведення роз’яснювальної 

роботи серед керівників, 

посадових осіб та громадян про 

додержання діючого 

природоохоронного 

законодавства 

2021-2023 

Виконавчий комітет 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області, 
 громадське формування 

«Муніципальна служба 

правопорядку м. Лубни», 

засоби масової інформації 

 

29 

Взаємодія з засобами масової 

інформації, своєчасне 

висвітлення матеріалів по 

охороні навколишнього-

природного середовища 

2021-2023 

Виконавчий комітет 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області 
 

 

30 

Робота адміністративної комісії 

по вихованню свідомості у 

мешканців міста та запобігання 

правопорушенням в сфері 

екології 

2021-2023 

Адмінкомісія, виконавчий 

комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області, 
засоби масової інформації 

 

31 

Удосконалення систем аспірації 

та санітарії цехів на 

промислових підприємствах 

Лубенської територіальної 

громади. 

 

2021-2023 

Підприємства Лубенської 

територіальної громади. 

 

 

32 

Ліквідація аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному 

господарстві та на інших 

аварійних об’єктах комунальної 

власності 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
3 000,00 

33 

Будівництво каналізаційного 

напірного колектора від КНС 10 

(вул. Індустріальна) до КНС 8 

(проспект Володимирський) 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
4 100,00 

34 Реконструкція зливної станції 2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
1 000,00 

35 

Будівництво протизсувних, 

протиобвальних споруд: 

- проведення заходів, 

направлених на усунення та 

зниження до допустимого 

впливу зсуву ґрунту на 

території громади; 

-  проведення комплексних 

інженерно-геологічних 

вишукувань на 

зсувонебезпечних ділянках , 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
1000,00 



№ з/п 

Найменування заходів 

Термін 

виконання, 

роки 

Виконавець  

Вартість 

робіт, тис. 

грн. 

визначення зон зсуву; 

проведення заходів запобігання 

та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій), що 

виникли в результаті 

зсувонебезпечних процесів 

36 

Розробка дозвільної 

документації для майданчика 

полігону зберігання побутових 

відходів за адресою м. Лубни 

вул. Березова, 55 

2021-2023 

Управління з питань  

комунального майна та 

земельних  

відносин виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради, 

КП «Чисте місто» 

350,00 

37 

Придбання обладнання для  

каналізаційно – очисних споруд 

КП «Лубни - водоканал» 

(компресорні установки) 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
600,00 

38 

Капітальний ремонт системи 

вентиляції грабельних відділень 

каналізаційно-насосних станцій 

№3(вул.Чкалова) та №4 

(вул.Дмитра Сірика) 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
350,00 

39 

Знищення карантинних рослин 

та бур’янів на території міста. 

Створення штучних фітоценозів 

(газонів, залугованих ділянок) із 

однорічних та багаторічних 

трав, здатних пригнічувати 

амброзію полинолисту. 

Застосування для 

обприскування екологічно 

безпечних препаратів відповідно 

до Переліку пестицидів та 

агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні. 

 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства, 

 переможець тендеру , 

КП ф “Конвалія” 

 

500,00 

40 

Розробка,узгодження проєкту та 

отримання позитивного 

висновку по скороченню 

розмірів санітарно-захисної 

зони міського сміттєзвалища 

твердих побутових відходів у 

м.Лубни, по вул.Березовій,55 

 

2021-2023 

Управління  житлово-

комунального 

господарства 
245,00 

       Формування ефективної цільової політики, мобілізації всіх можливих 

ресурсів, правильне визначення пріоритетів, розробка оптимальних шляхів 



вирішення першочергових завдань та планомірне впровадження намічених 

природоохоронних заходів допоможе вирішити екологічні проблеми і 

забезпечить поліпшення екологічного стану на території Лубенської 

територіальної громади. 

 

3. Джерела фінансування 

        Цільові кошти з державного, обласного та місцевого бюджетів, кошти 

міського фонду охорони навколишнього природного середовища, власні кошти 

підприємств, залучені кошти та інші джерела фінансування, не заборонені 

чинним законодавством України. 

5. Висновки 

Відділам та управлінням виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області у своїй діяльності забезпечити 

дотримання природоохоронного законодавства.   

Управлінню освіти забезпечити виховання в учнів почуття відповідального 

та дбайливого ставлення до природи. 

Забезпечити охорону та раціональне використання джерел питного 

водопостачання. 

Забезпечити захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу. 

Забезпечити виконання заходів по підтриманню сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сула. 

Забезпечити будівництво систем водовідведення, поліпшення стану зон 

санітарної охорони джерел водопостачання, благоустрій водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг водних об’єктів. 

Вжити заходи на недопущення скиду неочищених та недостатньо очищених 

вод у водойми. 

     Регіональним представникам держуправління екологічної безпеки, 

Мінприроди,  в межах своїх повноважень, слід забезпечити належний контроль 

за дотриманням вимог природоохоронного законодавства всіма суб’єктами. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської  ради                                  Маргарита КОМАРОВА 

  

 

 



Пояснювальна записка 

до рішення «Про затвердження екологічної  програми  Лубенської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» 

 

 Екологічна програма Лубенської територіальної громади ставить завдання 

формування та реалізації ефективної природоохоронної діяльності 

територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища і являється основою для вирішення 

питань бюджетного фінансування природоохоронних заходів. 

        Екологічна ситуація у Лубенській територіальній громаді, так само як в 

Україні загалом, залишається напруженою, що створює низку проблем для 

мешканців громади. Причинами такого стану повільні темпи модернізації 

виробничих циклів з перевагою використання ресурсоємні технології 

виробництва; стан системи водовідведення, накопичення значних обсягів 

відходів, відсутність ефективних способів їх збирання, зберігання та видалення,  

недосконалість транспортних розв’язок, низька екологічна свідомість 

населення, відсутність низки правових норм тощо.  

Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних 

заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках 

своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне 

виконання. 

   Основною метою цієї програми є попередження негативного впливу на 

екологічну ситуацію в громаді, шляхом впровадження  природоохоронних 

заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

 господарства та капітального будівництва                                      О.М. Сосна 
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