
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

10 червня 2021 року 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

малого та середнього підприємництва 

в м. Лубни на 2019-2021 роки  

 

З метою фінансової підтримки суб’єктів господарювання, які надавали 

послуги з пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах 

загального користування для перевезення працівників підприємств, установ 

та організацій критичної інфраструктури на час запровадження карантинних 

(протиепідемічних) заходів відповідно до протокольного рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Полтавської області від 13 квітня 2021 року № 8/2021 (зі змінами, 

внесеними  протокольним рішенням регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області 

від 15 квітня 2021 року № 9/2021),  постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 

1. Внести  до Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

в м. Лубни на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сорок четвертої сесії 

Лубенської міської ради сьомого скликання  від 11 квітня 2019 року (зі 

змінами, внесеними рішенням позачергової п’ятдесят третьої сесії 

Лубенської міської ради сьомого скликання від 28 квітня 2020 року), 

наступні зміни: 

- завдання підрозділу 3.1. Фінансово-кредитна та матеріально-технічна 

підтримка підприємництва розділу 3. Фінансово-кредитна, матеріально-

технічна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення доповнити 

пунктом « - фінансова підтримка суб’єктів господарювання, що надають 

послуги з пасажирських перевезень під час впровадження карантинних 

(протиепідемічних) заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки»; 

 



- заходи щодо виконання основних завдань підрозділу 3.1. Фінансово-

кредитна  та  матеріально-технічна  підтримка  підприємництва  розділу              

3. Фінансово-кредитна, матеріально-технічна підтримка, ресурсне та 

інформаційне забезпечення  доповнити пунктом: 

 
5. Надання фінансової 

підтримки суб’єктам 

господарювання, що 

на-дають послуги з 

паса-жирських 

перевезень на міських 

автобусних маршрутах 

загального 

користування для пере-

везення працівників 

підприємств, установ, 

організацій критичної 

інфраструктури на час 

запровадження рішен-

ням регіональної комі-

сії з питань техноген-

но-екологічної безпеки 

і надзвичайних 

ситуацій Полтавської 

області від 13.04.2021 

р. № 8/ 2021 (зі 

змінами, внесеними 

рішенням від 

15.04.2021 р. № 9/2021) 

каран-тинних 

(протиепідеміч-них) 

заходів «черво-ного» 

рівня епідемічної 

небезпеки 

Відділ економічно-

го розвитку і  тор-

гівлі виконавчого 

комітету міської 

ради, фінансове 

управління вико-

навчого комітету  

міської ради, відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

виконавчого комі-

тету міської ради          

2019 Протягом 

року 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

0,0 

2020 На період 

дії 

карантину 

0,0 

2021 На період 

дії 

карантину 

90,0 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А., постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету та фінансів та постійну депутатську комісію з 

питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій. 

 

Лубенський міський голова               Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення восьмої сесії Лубенської міської ради сьомого скликання від 

10 червня 2021 року «Про внесення змін до Програми розвитку малого 

та середнього підприємництва в м. Лубни на 2019-2021 роки»  

 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Лубни 

на 2019-2021 роки затверджена рішенням сорок четвертої сесії Лубенської 

міської ради сьомого скликання  від 11 квітня 2019 року.  

Суб’єкти господарювання зазнали негативного впливу через 

впровадження обмежувальних заходів під час дії карантину згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

(зі змінами) та рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 13.04.2021 № 20. 

Крім того, протокольним рішенням регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області 

від 13 квітня 2021 року № 8/2021 (зі змінами, внесеними  протокольним 

рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Полтавської області від 15 квітня 2021 року № 9/2021) 

на території міста Лубни встановлено додаткові обмеження в частині 

здійснення  регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом шляхом встановлення заборони здійснення пасажирських 

перевезень у певні часові інтервали. 

Метою прийняття даного рішення є надання фінансової підтримки 

суб’єктам господарювання, які надавали послуги з пасажирських перевезень 

на міських автобусних маршрутах загального користування для перевезення 

працівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури на 

час запровадження карантинних (протиепідемічних) заходів. 

Досягнення зазначених цілей можливе шляхом надання  фінансової 

підтримки в розмірі 90,0 тис. грн. суб’єктам господарювання, які зазнали 

негативного впливу (втратили частину пасажиропотоку і тарифної виручки) 

за час запровадження рішенням регіональної комісії часових обмежень при 

здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень пасажирів. 

 

 

Начальник відділу  

економічного розвитку і торгівлі         Олена  ЦОХ-КАРУНСЬКА 

 


