
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (позачергова дев’ята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
   15  липня 2021 року 

 

Про внесення змін до  Програми 

«Питна  вода Лубенської  

територіальної громади  на 2021-2025 роки»  

 

          Розглянувши пояснювальну записку КП «Лубни-водоканал» про внесення 

змін до Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади  на 2021-2025 

роки», затвердженої рішенням міської ради 18 лютого 2021 року (зі змінами від 

08.04.2021 року), з метою  виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі 

насосної станції ВЗМ №3 по вул. Індустріальній, 9 в м. Лубни Полтавської 

області, відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до Програми «Питна  вода Лубенської територіальної громади  

на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 

18.02.2021 року (зі змінами від 08.04.2021 року), а саме: 

       - в Розділі VІІ «Обсяги та джерела фінансування програми» замінити цифру 

580 000 грн. (п'ятсот вісімдесят тисяч гривень) на 1 400 000 грн. (один мільйон 

чотириста тисяч гривень). 

      2.  Організацію виконання цього рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області   (начальник Князєв О.В.). 

3.  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 

 

 
  



Пояснююча записка до проєкту рішення Лубенської міської ради 

Про внесення змін до Програми  «Питна вода Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

 

 Існуюча споруда машинного відділення водозабірного майданчика №3, 

збудована в 1975 році за адресою  вул. Індустріальна в м.Лубни. Наразі 

будівля перебуває у незадовільному стані. Капітальний ремонт покрівлі 

машинного відділення ВЗМ №3 площею 520 м2 не проводився більше 46 

років. Наше підприємство занепокоєне питанням протікання покрівлі,на 

даний період гостро постало питання щодо проведення капітального ремонту 

покрівлі. 

 Під час снігу або дощу вода з даху потрапляє на насосне обладнання, 

тече по стінах, затікає на електрообладнання машинного відділення 

водозабірного майданчика  створюючи небезпечну ситуацію для роботи. 

Більш того, постійна вологість викликає появу плісняви та поширення 

грибка, що призводить до руйнації споруди, а саме цегляної кладки  та 

штукатурки приміщення. Працівниками підприємства неодноразово 

проводиться частковий поточний ремонт, але це не допомагає вирішенню 

даного питання.   

 В наступному році відбудеться реалізація Програми НЕФКО, на 

даному об’єкті   буде встановлено дороговартісне обладнання, тому 

терміново потрібно  виконати капітальний ремонт покрівлі, щоб уникнути 

пошкодження обладнання. 

 Просимо розглянути наше звернення та допомогти  у вирішенні даного 

питання про внесення змін в дану Програму «Питна вода Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки », а саме для реалізації п.3.1.3   

виділити кошти на проведення робіт по «Капітальному ремонту покрівлі 

машинного відділення ВЗМ №3 площею 520 м2». В Розділі VІІ «Обсяги та 

джерела фінансування програми» замінити цифру 580 000 грн. на 1 400 000 

грн.(один мільйон чотириста тисяч гривень) 

 

Загальна вартість проєктно-кошторисної документації становить – 732 

315,0 грн. 

 

 

 

Начальник КП «Лубни-водоканал»                                            Косолап А.А. 
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