
                                                                                                            
 

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 серпня 2021 року  № 198 

 

Про затвердження переліку об’єктів 

поточного ремонту асфальтобетонного 

покриття вулиць населених пунктів 

Лубенської територіальної громади  

на 2021 рік  

 

         З метою проведення робіт по поточному ремонту асфальтобетонного 

покриття вулиць населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2021 

рік у відповідності до Програми з благоустрою та утримання території 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Лубенської міської ради від 18.02.2021 року,  керуючись ст. 31, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити перелік об’єктів поточного ремонту асфальтобетонного 

покриття вулиць населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2021 

рік згідно Програми з благоустрою та утримання території Лубенської 

територіальної громади на 2021 рік (додається). 

2. Організацію виконання 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 з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.  

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого   

комітету Лубенської міської ради 

 26 серпня 2021 року№ 198 

 

 

Перелік 

об’єктів поточного ремонту асфальтобетонного покриття вулиць 

населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2021 рік  

 

№ 

з/п 

Назва об’єкту Вид робіт Площа, 

м2 

Сума, 

грн. 

1. с. Мацківці, вулиця 

Центральна 

поточний ремонт 

100 49900 

2. с. Ісківці, вулиця Шевченка, 

вулиця Конституції 

поточний ремонт 

100 49900 

3. с. Пулинці, вулиця 

Вербівчанка 

поточний ремонт 

100 49900 

4. с. Ломаки, вулиця Новоселівка поточний ремонт 100 49900 

5. с. Снітин, вулиця Вишнева поточний ремонт 100 49900 

6. с. Новаки, вулиці Щербаня,  

Садова, Нова, Перемоги 

поточний ремонт 

100 49900 

7. с. Окіп, вулиця Молодіжна поточний ремонт 100 49900 

8. с. Вільшанка, вулиця 

Центральна 

поточний ремонт 

100 49900 

9. с. Оріхівка, провулок вулиці 

Степової 

поточний ремонт 

100 49900 

10. с. Войниха, вулиця Молодіжна поточний ремонт 100 49900 

 ВСЬОГО  1000 499000 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                              Юлія БІЛОКІНЬ 

 


