
 

 

 

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  

з благоустрою частини господарського 

двору (пл. Ярмаркова, 12)  

у м. Лубни на 2021 рік 
 

Розглянувши Програму з благоустрою частини господарського двору (пл. 

Ярмаркова, 12) у м. Лубни на 2021 рік, подану Управлінням житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, відповідно до Бюджетного кодексу 

України,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

міська рада  в и р і ш и л а  : 

 

1. Затвердити Програму з  благоустрою частини господарського двору   

(пл. Ярмаркова, 12) у м. Лубни на 2021 рік (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(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 Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету 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 

 

з благоустрою частини господарського двору 

(пл. Ярмаркова, 12) у м. Лубни  

 на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 
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1. Вступ 

Для забезпечення в місті Лубни торгівлі громадянами на визначених місцях та 

для створення зручностей як для гостей, так і для мешканців міста, виникла  

необхідність провести благоустрій відведеної для торгівлі території, а саме 

провести капітальний ремонт асфальтобетонного покриття площі Ярмаркової, 12.   

У зв’язку з цим збільшиться кількість торгівельних та робочих місць як для 

мешканців місті, так і району, зростуть надходження до бюджетів всіх рівнів. 

Приведення прилеглої території ринку в належний стан дасть можливість 

відокремити торгівельні місця за видами економічної діяльності та товарною 

спеціалізацією на новоствореному майданчику. Територія, яка вивільниться, буде 

переорієнтовано на відведення місць для торгівлі продовольчими товарами 

домашніх підсобних та фермерських господарств. Торгівля непродовольчими 

товарами буде проводитись відокремлено. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми з благоустрою частини господарського двору  (пл. 

Ярмаркова, 12) у м.Лубни на 2021 рік (далі «Програма») є поліпшення загального 

благоустрою території  міського ринку, покращення зовнішнього вигляду, 

відновлення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, створення 

комфортних умов мешканцям та гостям міста.  

 

3. Заходи Програми 

 

Програма передбачає виконання робіт з реконструкції, капітального ремонту, 

благоустрою частини господарського двору (пл. Ярмаркова, 12) у м. Лубни на 2021 

рік. Для досягнення мети Програми передбачається здійснення заходів у наступних 

напрямах:  

- капітальний ремонт частини асфальтобетонного покриття господарського 

двору за адресою: площа Ярмаркова, 12 в м. Лубни. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма з благоустрою частини господарського двору  (пл. Ярмаркова, 12) у 

м. Лубни буде реалізована  в 2021 році. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Річний обсяг фінансування, спрямований на виконання заходів Програми, 

визначається у видатковій частині міського бюджету. 

 

 

 



 

6. Висновки 

 

Реалізація Програми дасть змогу створити необхідні передумови для 

зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності у зростанні товарної продукції 

для внутрішнього споживання та забезпечить формування збалансованої моделі 

ринку, всебічного розвитку мережі торгівлі в місті. 

Однією з найважливіших складових функціонування  внутрішнього товарного 

ринку є формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, призначеної 

забезпечувати достатній рівень обслуговування населення, відповідно до його 

потреб. 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                  Маргарита КОМАРОВА 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження 

Програми з  благоустрою частини господарського двору (пл. Ярмаркова, 12) 

у м. Лубни у 2021 році 

На сьогоднішній день в місті Лубни значно зросла стихійна торгівля 

громадян на не встановлених місцях, що створює непривабливий зовнішньо-

естетичний вигляд окремих частин міста та створює певні незручності як для 

гостей, так і для мешканців міста. Існуючі площі не забезпечують у повному 

обсязі громадян торговими місцями. Тому виникла необхідність провести 

благоустрій частини господарського двору за адресою площа Ярмаркова, 12 

м. Лубни. У зв’язку з цим збільшиться кількість торгівельних та робочих 

місць як для мешканців місті, так і району, зростуть надходження до 

бюджетів всіх рівнів. 

Приведення прилеглої території ринку в належний стан дасть 

можливість відокремити торгівельні місця за видами економічної діяльності 

та товарною спеціалізацією на новоствореному майданчику. Територія, яка 

вивільниться, буде переорієнтовано на відведення місць для торгівлі 

продовольчими товарами домашніх підсобних та фермерських господарств. 

Торгівля непродовольчими товарами буде проводитись відокремлено. 

         Реалізація Програми дасть змогу створити необхідні передумови для 

заінтересованості суб’єктів підприємницької діяльності у зростанні товарної 

продукції для внутрішнього споживання та забезпечити формування 

збалансованої моделі ринку, всебічного розвитку мережі торгівлі в місті. 
 

 

Заступник начальника Управління, 

начальник відділу комунального господарства 

та капітального будівництва                                             Олександр СОСНА 
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