
 

                                                                                                       

  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
06 червня  2022 року   № 111 

                                 
Про стан підготовки міського 

пляжу та зон відпочинку біля води 

до літнього сезону 2022 року  

З метою створення безпечних умов  відпочинку  мешканців міста на 

міському пляжі «Центральний» (І пров. вул. Поділ в м.Лубни) і в зонах  

відпочинку біля води  на  території  Лубенської  територіальної  громади 

влітку 2022 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

      виконавчий  комітет Лубенської міської  ради  вирішив: 

1. Інформацію начальника Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого  комітету  Лубенської  міської  ради  Князєва О.В.  

про  стан  підготовки  міського пляжу «Центральний» та зон  відпочинку біля  

води  до літнього сезону 2022 року взяти до  відома  (додається). 

2. Комунальному підприємству «Шляхрембуд» (в.о.директора           

Моша О.В.), Лубенській комунальній рятувально-водолазній станції 

(начальник Шостак М.М.),  комунальному підприємству фірма «Конвалія» 

(директор Жук Н.С.), комунальному підприємству «Чисте місто» 

(в.о.директора Сербін Г.М.) продовжити виконання заходів з  підготовки  

міського  пляжу «Центральний» та  зон  відпочинку біля  води  протягом  

літнього  сезону  2022 року. 

3.Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального  господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради    

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

4.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на заступника  

Лубенського  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  

ради  Діденка О.Г. 

 

 

Лубенський міський голова                      Олександр  ГРИЦАЄНКО  

 



  
Додаток 

до  рішення  виконавчого 

комітету  

06.06.2022р. № 111              

 

Інформація  

про стан підготовки міського пляжу «Центральний» та  

зон відпочинку біля води до літнього сезону 2022 року 

 
№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавець  

1.  Проведення  прибирання та вивезення 

сміття з території міського пляжу та 

зони відпочинку біля води. 

Встановлено ємкості для збору сміття, 

закріплено прибиральника територій на 

літній період 

постійно Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція  

(Шостак М.М.), 

КП «Чисте місто» 

(Сербін Г.М.) 

2.  Проведення організаційно – 

роз’яснювальної  роботи щодо здійсн  

ення контролю за недопущенням 

випасання птиці і худоби мешканцями 

прилеглих до міського пляжу 

домоволодінь і миття автотранспорту в 

районах міського пляжу та зони 

відпочинку біля води 

постійно Лубенське  районне 

управління ГУ  

Держпродспоживслуж

би в Полтавській 

області 

(Шніт Ю.Г.) 

Лубенський  районний  

відділ  поліції           

(Скічко П.А.) 

3.  
Проведено  ремонт під’їзних шляхів до 

міського пляжу 

до 

29.05.2022 

КП “Шляхрембуд” 

(Моша О.В.) 

4.  Організовано на міському пляжі 

рятувальний пост з обладнанням, 

необхідними технічними засобами та 

наглядною агітацією 

з 

01.06.2022

по 

01.09.2022 

Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція                 

(Шостак М.М.) 

5.  Проведено обстеження  акваторії 

міського пляжу та зони відпочинку біля 

води, проведено очищення дна річки 

від затоплених дерев, скла, водоростей 

до 

29.05.2022 

Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція   

(Шостак М.М.) 

6.  Проведено  очищення території 

міського пляжу та зони відпочинку біля 

води від чагарників, аварійних та 

сухостійних дерев 

до 

29.05.2022 

КПф “Конвалія ” 

(Жук Н.С.) 

7.  Включення в маршрут чергування по 

місту території міського пляжу 

«Центральний» та зони відпочинку біля 

води «Водокачка» 

постійно Лубенський  районний 

відділ  поліції 

(Скічко П.А.) 

 

 

Керуючий справами  виконавчого   

комітету Лубенської міської ради                                              Юлія БІЛОКІНЬ 


