
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

26   серпня  2021  року  № 205 

 

Про затвердження протоколу 

Координаційної ради з питань  

впровадження Програми «Громадський  

бюджет Лубенської територіальної громади 

на 2021-2023 роки» щодо визначення  

проєктів-переможців громадського бюджету  

Лубенської територіальної громади 

 

За результатами засідання Координаційної ради з питань впровадження 

Програми «Громадський бюджет Лубенської територіальної громади на 2021-

2023 роки» від 12.08.2021 року, відповідно до Програми «Громадський 

бюджет Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки», затвердженої 

рішенням сьомої сесії Лубенської міської ради восьмого скликання від 

08.04.2021 року, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

   

виконавчий  комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити протокол Координаційної ради з питань впровадження 

Програми «Громадський бюджет Лубенської територіальної громади на 

2021-2023 роки»  від 12.08.2021 року № 5 щодо визначення проєктів-

переможців громадського бюджету Лубенської територіальної громади 

(додається).  

2.  Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А.  

  

Лубенський міський голова                                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 



 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Координаційної ради з питань впровадження  

  Програми  «Громадський бюджет Лубенської територіальної громади  

на 2021 - 2023 роки» 

 

12 серпня 2021 р.         м. Лубни 

Присутні : 

Соболєв О.А.             - голова Координаційної ради - перший    

заступник Лубенського міського голови; 

Романенко Т.О. - заступник голови Координаційної ради – 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради;   

Галета В.В. - секретар Координаційної ради  - головний 

спеціаліст відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради;   

Коваленко В. В.   - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

Крамаренко В. В. 

 

- депутат Лубенської міської ради,  голова 

постійної депутатської комісії з питань 

економіко - інвестиційного планування,  

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій; 

Сендзюк Р.В. - депутат Лубенської міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань          

планування бюджету та фінансів; 

Цох- Карунська О. Г. - начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі  виконавчого комітету Лубенської 

міської ради; 

Відсутні :  

Ляшенко В.Ю. -   голова громадської організації «ПРЕДКИ»;  

Глущенко Л.А. 

 

 

 

 

Чепур О.О. 

- заступник директора з наукової роботи Дослідної  

станції лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування Національної академії 

аграрних наук України, голова Громадського 

товариства «Гінцівська спадщина»; 

- голова Полтавської обласної молодіжної 

громадської організації «Твій світ». 

Запрошені :  

Федорченко М.А. - автор проєкту «Здорова нація» створення 

хокейного майданчика на території с. Засулля» 



 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1. Про завершення конкурсу громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади та підведення підсумків.  

2. Про сформовані рейтингові списки проєктів окремо по місту і по 

сільських територіях Лубенської територіальної громади та списки проєктів- 

переможців за результатами підрахунку окремо по місту і по сільських 

територіях Лубенської територіальної громади.    

3. Про визначення проєктів-переможців громадського бюджету 

Лубенської територіальної громади та затвердження списків проєктів-

переможців конкурсу громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади окремо по  місту і по сільських територіях Лубенської територіальної 

громади.  

4. Різне 

       Відкрив засідання голова Координаційної ради Соболєв О.А., який 

ознайомив присутніх з порядком денним. 

        На засіданні присутні 7 членів Координаційної ради з 10, засідання є 

правомочним. 

З пункту першого порядку денного: 

Слухали: Олену Цох-Карунську - начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі  виконавчого комітету Лубенської міської ради, яка 

повідомила про завершення конкурсу громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади, ознайомила з результатами підрахунку голосів у 

паперовому та електронному вигляді та наголосила на особливостях 

процедури визначення проєктів-переможців громадського бюджету 

Лубенської територіальної громади, що будуть реалізовуватися на території 

міста Лубни та в сільських територіях Лубенської територіальної громади.  

Вирішили: інформацію начальника відділу економічного розвитку і 

торгівлі  виконавчого комітету Лубенської міської ради Олени Цох-

Карунської щодо завершення конкурсу громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади та підведення підсумків конкурсу взяти до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

З пункту другого порядку денного: 

 

Слухали: Вікторію Галету - головного спеціаліста відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради, яка 

повідомила, що на виконання доручення Координаційної ради підведені 

підсумки голосування та сформовані рейтингові списки проєктів окремо по  

місту Лубни і по сільських територіях Лубенської територіальної громади, 



ознайомила присутніх зі сформованими за результатами рейтингового 

оцінювання списків проєктів-переможців.  

Вирішили: Інформацію головного спеціаліста відділу економічного 

розвитку і торгівлі  виконавчого комітету Лубенської міської ради Вікторії 

Галети про сформовані рейтингові списки проєктів окремо по  місту і по 

сільських територіях Лубенської територіальної громади та списки проєктів- 

переможців взяти до відома. 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

З пункту третього порядку денного: 

 

Слухали: Олену Цох-Карунську - начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі  виконавчого комітету Лубенської міської ради, яка 

запропонувала у відповідності до вимог Положення про громадський бюджет 

Лубенської територіальної громади затвердити список проєктів-переможців, 

що плануються до реалізації на території міста Лубни, та список проєктів-

переможців, що плануються до реалізації на у сільських населених пунктах 

Лубенської територіальної громади. Нагадала, що згідно з Програмою 

«Громадський бюджет Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

на проєкти, що плануються до реалізації на території міста Лубни та проєкти, 

що плануються до реалізації у сільських населених пунктах Лубенської 

територіальної громади, передбачено по 400,0 тис. грн. Повідомила, що до 

попереднього списку проєктів-переможців, що плануються до реалізації на 

території міста Лубни включено 2 проєкти на загальну суму 379,85 тис. грн., 

до попереднього списку проєктів-переможців, що плануються до реалізації у 

сільських населених пунктах Лубенської територіальної громади – 2 проєкти 

на загальну суму 233,12 тис. грн.  

 

Виступили:  
1. Олег Соболєв - перший заступник Лубенського міського голови, 

який повідомив, що обсяг залишкових коштів по проєктах, що плануються до 

реалізації у сільських населених пунктах Лубенської територіальної громади, 

склав 166,88 тис. грн. Зазначив, що наступним у рейтинговому списку 

проєктів, що плануються до реалізації у сільських населених пунктах 

Лубенської територіальної громади, є проєкт «Здорова нація» створення 

хокейного майданчика на території с. Засулля» (автор Федорченко М.А.), 

вартість якого складає 197,104 тис. грн. Вніс пропозицію запропонувати 

автору розглянути можливість скорочення витрат за поданим проєктом з 

метою включення його до списку проєктів-переможців, що плануються до 

реалізації у сільських населених пунктах Лубенської територіальної громади. 

2. Максим Федорченко – автор проєкту «Здорова нація» створення 

хокейного майданчика на території с. Засулля», який погодився переглянути 

витрати за проєктом та скоротити їх до 166,88 тис. грн.  

3. Тамара Романенко – начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, яка запропонувала включити проєкт 

«Здорова нація» створення хокейного майданчика на території с. Засулля» 

(автор Федорченко М.А.) до списку проєктів-переможців, що плануються до 



реалізації на території сільських населених пунктів Лубенської територіальної 

громади з обсягом фінансування 166,88 тис. грн. (у межах залишку коштів, 

передбачених на реалізацію проєктів-переможців на території сільських 

населених пунктів Лубенської територіальної громади). 

4. Вікторія Галета - головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради, яка зазначила, що 

відповідно до вимог Положення про громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади протокол зі списком проєктів-переможців, обсягами 

їх фінансування та виконавцями повинен бути затверджений рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 

Вирішили: 

1. За результатами обговорення результатів голосування за проєкти, що 

плануються до реалізації на території сільських населених пунктів Лубенської 

територіальної громади, за погодженням з автором проєкту «Здорова нація» 

створення хокейного майданчика на території с. Засулля» Федорченком М.В. 

включити до списку проєктів-переможців, що плануються до реалізації на 

території сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади, 

проєкт  «Здорова нація»  створення  хокейного  майданчика  на  території            

с. Засулля» з обсягом фінансування 166,88 тис. грн. (у межах залишку коштів, 

передбачених на реалізацію проєктів-переможців на території сільських 

населених пунктів Лубенської територіальної громади). 

2. Затвердити список проєктів-переможців, що плануються до реалізації 

на території міста Лубни (додаток 1). 

3. Затвердити список проєктів-переможців, що плануються до реалізації 

у  сільських  населених  пунктах  Лубенської  територіальної  громади  

(додаток 2). 

4. Визначити виконавців проєктів-переможців – структурні підрозділи 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області: 

- проєкт «Розбудова спортивно-ігрової зони «Рекреація моєї мрії» на 

прилеглій території будинків по вул. Київській, 9, 12, 15, 15А м. Лубни», 

виконавець – Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- проєкт «Капітальний ремонт частини твердого покриття (укладання 

тротуарної плитки) на території ЗДО № 17 «Золотий ключик», виконавець – 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

- проєкт «Поліпшення екологічного стану та благоустрій прибережної 

зони ставка «Бардаківський» в селі Калайдинці Лубенського району 

Полтавської області», виконавець - Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

- проєкт «Здоров’я – основа благополуччя людини», виконавець – 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області; 



- проєкт «Здорова нація» створення хокейного майданчика на території  

с. Засулля», виконавець - Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

5. Доручити відділу економічного розвитку і торгівлі  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) підготувати 

на найближче засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради проєкт 

рішення про затвердження протоколу зі списком проєктів-переможців, що 

плануються до реалізації на території міста Лубни, та списком проєктів-

переможців, що плануються до реалізації у сільських населених пунктах 

Лубенської територіальної громади, з обсягами їх фінансування та 

виконавцями. 

 

Голосували: «за» - одноголосно 

 

 

 

Голова Координаційної ради                                         Олег СОБОЛЄВ   

 

 

Секретар Координаційної ради              Вікторія ГАЛЕТА 

 

 


