
                                                                                                            

    

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 28 квітня  2021 року  № 78 

    

Про затвердження заходів з  

підготовки комунальних підприємств 

Лубенської територіальної громади до  

роботи у весняно-літній період 2021 року 

 

  З метою належної підготовки комунальних підприємств Лубенської 

територіальної громади до роботи у весняно-літній період 2021 року, керуючись 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні",  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради   

в и р і ш и в: 

 

       1. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств Лубенської 

територіальної громади до роботи у весняно-літній  період 2021 року 

(додаються). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради № 21  від 26.02.2020 року 

«Про затвердження заходів з підготовки комунальних  підприємств міста Лубни 

до роботи у весняно-літній період 2020 року» зняти з контролю. 

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника начальника 

Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Управління житлово-комунального господарства  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Сосну О.М. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. 

 

 

Лубенський міський голова                           Олександр  ГРИЦАЄНКО 
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Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради № 78  

від   28 квітня 2021 р. 

 

ЗАХОДИ  

з підготовки комунальних підприємств  

Лубенської територіальної громади  

до роботи у весняно-літній період 2021 р. 

 
 

№ 

з/

п 

Назва заходу Оди-

ниці 

виміру 

Кіль-

кість 

Строк 

виконан-

ня 

Відповідальний 

за виконання 

                                                                                                                 КПФ «Конвалія» 

1. 1 Косіння газонів мотокосами го 36 квітень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жук Н.С. 

 

 

 

 

 

2. 2 Заміна цистерни для поливу 

зелених насаджень на 

автомобілі ЗІЛ-130 КО 

шт. 1 квітень 

3. 4 Обробка грунту під квітники 

мотоблоком 

м2 1536 квітень 

4. 7 Формування крон дерев у 

розсаднику для висадки в 

місті 

шт. 50 квітень 

5. 8 Підв’язування дерев та кущів 

при садінні 

шт. 500 квітень 

6. 9 Упаковка комів дерев при 

пересадці 

- - квітень 

7. 1

0 

Мульчування пристовбурних 

лунок дерев та кущів 

шт. 1327 квітень 

8. 1

1 

Вирощування розсади квітів 

для висадження на міських 

об’єктах 

шт. 55700 квітень 

9. 1

2 

Стрижка живоплоту та кущів м2 1937 квітень 

10. 1
3 

Пониження, планування та 

косіння газонів 

м2 1700 квітень 

11. 1
4 

Знищення амброзії 

препаратом  «Амбростоп» на 

 центральних вулицях 

м2 200 травень 

12. 1
5 

Планування посадки дерев та 

чагарників 

  квітень 
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13 Розробка та затвердження 

ескізів квітників 

  квітень 

14 Затвердження схем по 

косінню газонів 

  квітень 

КП ВКЛМР «Ритуалсервіс» 

1 Прибирання території  

кладовищ від сміття 

кладовище по вул.Гайдая 

кладовище по вул.Д.Сірика 

кладовище по вул.Осовській 

кладовище по вул.В.Сацького 

кладовище по вул.Київській 

кладовище Новаківське 

 

 

 

м² 

 

 

380100 

 

4619х6 

880х4 

610х4 

1490х4 

930х4 

1268х5+

11824х2 

 

 

 

 

квітень-

серпень 

 

 

 

 

Омельяненко 

Н.І. 

2 Поточний ремонт 

пам’ятників, пам’ятних 

знаків  

шт. 26 квітень-

травень 

Омельяненко 

Н.І. 

3 Фарбування воріт, огорож, 

зупинок на кладовищах 

м² 243 квітень-

травень 

Омельяненко 

Н.І. 

4 Поточний ремонт ритуальної 

стели та тумб на ритуальному 

майданчику на кладовищі по 

вул. Гайдая 

м² 68,42 квітень Омельяненко 

Н.І. 

5 Бронзування літер на  

пам’ятних знаках та 

меморіальних дошках 

м² 7,7 квітень-

травень 

Омельяненко 

Н.І. 

6 Прибирання та викошування 

прилеглої території біля 

пам’ятних знаків 

м² 84478,6 травень-

серпень 

Омельяненко 

Н.І. 

7 Покіс бур’янів та трави на 

кладовищах  

га 30,3 травень-

серпень 

Омельяненко 

Н.І. 

8 Утримання могил видатних 

діячів 

шт. 10 квітень-

серпень 

Омельяненко 

Н.І. 

9 Догляд за могилами 

безрідних 

м² 1200 квітень-

серпень 

Омельяненко 

Н.І. 

КПФ «Лубниміськсвітло» 
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1 Нанесення дорожньої 

розмітки по вулицях  

.В.Бєлоруса, Монастирська, 

Шевченка, Хорольський 

спуск,Тернівська, Я.Мудрого, 

Олександрівська, Мистецька, 

Гагаріна, Садова, 

Камянопотоцька, 

Г.Тютюнника, О.Кошового, 

Лисенка, Героїв Чорнобиля, 

Метеорологічна, 

Драгоманова, Авіаторська, 

Гайдая,Горького, Л.Толстого, 

П’ятикопа, Інститутська, 

генерала Ляскіна, Братська, 

Гоголя,Пушкіна, Авангардна, 

пр.Володимирський, 

Верстатобудівників, 

пров.вул.А.Безроди, майдан 

Володимирський, Ботанічна, 

Старо-Троїцька, 

Достоєвського, Декабристів, 

Прикордонників 

номер 1.1, 1.5, 1.3, 1.7 

номер 1.14.1, 1.14.2, 1.12, 

1.18, 1.14.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

км 

м² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

2730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень-

серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкарбань С.В. 

2 Обслуговування, утримання 

та ремонт світлофорних 

об’єктів  

об’єкт 7 щомісячно Шкарбань С.В. 

3 Обслуговування, утримання 

та поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

км 113 щомісячно Шкарбань С.В. 

4 Заміна дорожніх знаків на 

нові 

шт. 40 липень Шкарбань С.В. 

5 Ремонт дорожніх знаків шт. 30 березень-

серпень 

Шкарбань С.В. 

6 Виконання робіт з підготовки 

до святкування Дня перемоги 

над нацизмом у Другій 

світовій війні 

 

захід 

 

1 

 

травень 

 

Шкарбань С.В. 

7 Ремонт бар’єрної огорожі м 60 квітень Шкарбань С.В. 

8 Фарбування бар’єрної огорожі м 400 квітень Шкарбань С.В. 

9 Санітарна обрізка гілок дерев шт. 130 березень-

квітень 

Шкарбань С.В. 

10 Заміна світильників або шт. 10 постійно Шкарбань С.В. 
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корпусів світильників на нові 

11 Ремонт світильників 

вуличного освітлення 

шт. 100 постійно Шкарбань С.В. 

12 Заміна ламп, що 

відпрацювали свій ресурс 

шт. 300 постійно  Шкарбань С.В. 

13 Обслуговування 

колесовідбійника 

м 430 травень Шкарбань С.В. 

 

 
КП «Чисте місто» 

 

1 Виконання комплексу робіт із 

захоронення відходів на 

полігоні твердих побутових 

відходів 

од. 1  постійно  

 

 

 

Завідувач 

звалища 

Фокін І.А. 

 

2 Благоустрій полігону твердих 

побутових відходів, 

забезпечення ліквідації 

стихійних пожеж 

од. 1  постійно 

3 Ремонт контейнерів для збору 

твердих побутових відходів 

шт. 40 квітень-

серпень 

4 Ліквідація несанкціонованих 

звалищ 

   шт. 20 березень-

серпень 

5 Періодичне  прибирання 

узбіч доріг, очищення 

проїжджої частини доріг біля 

бордюрів вручну від 

нанесеного ґрунту, піску 

 м² 27000 березень-

серпень 

 

 

 

 

 

Майстер 

Сербін І.М. 
6 Систематичне утримання 

місць загального користування 

м² 68000 березень-

серпень 

7 Систематичне очищення урн 

для  сміття 

шт. 145 березень-

серпень 

8 Утримання тротуарів у 

належному стані 

км 60 березень-

серпень 
 

 

ЛК ЖЕУ 

 

1 Ремонт димовентиляційних 

труб, закріплення та заміна 

водостічних труб, воронок. 

м/п 85 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

2 Консервація систем 

центрального опалення 

шт. 119 по закін-

ченню 

опалю-

вального 

сезону 

Начальник 

дільниці 

спецробіт 

3 Ремонт та фарбування 

дитячих майданчиків 

шт. 23 травень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

4 Ремонт  мощення при 

просадках, відшарування від 

м² 672 травень-

вересень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 
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стін  

5 Огляд  та  поточний ремонт  

покрівель 

м² 673 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

6 Профілактичний ремонт  

запірної арматури на 

інженерних мережах 

буд.     124 квітень-

серпень 

Начальник ОСД 

7 Прибирання прибудинкової 

території  та вивіз сміття 

м³ 950 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

8 Спилювання аварійних дерев 

на основі актів вибраковки по 

місту 

шт. 35 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

9 Роботи по герметизації 

міжпанельних    швів 

м/п 1320 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

10 Ремонт козирків над входами 

в під’їзд 

буд. 14 квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

11 Перевірка  стану  обли-

цювання  і  штукатурки 

фасадів, поточний ремонт 

фасадів та цоколів 

буд 

 м² 

9 

560м2 

квітень-

серпень 

Майстри 

ЛКЖЕУ 

 

КП «Лубни-водоканал» 
 

І Відділ електрогосподарства   

1 Проведення благоустрою 

прилеглих територій 

трансформаторних підстанцій 

об’єкт 15 квітень  

 

 

 

 

 

 

Енергетик  

Кулибка В.І. 

 

2 
Обрізка гілок поряд ЛЕП 0,4 

кВ (арт. свердловини, 

водозабірні майданчики, база 

управління) 

об’єкт 21 квітень 

травень 

3 Обкошування території біля 

ТП – 10/0,4 кВ 

об’єкт 15 травень 

серпень 

4 Проведення ремонту 

покрівель ТП – ОС ТП - Аква 

об’єкт 2  

 - заміна силової розподільчої 

шафи керування механічної 

очистки вторинних 

відстійників 

об’єкт 1 травень 

ІІ Відділ очисних споруд та каналізаційно -насосних станцій  

 

 

 

 

 

 

1 Очисні споруди № 1, вул. Березова 
 - прибирання та обкошування 

території 

га 6,4 травень 

серпень 
 - очищення від мулового 

осаду дренажної приймальної 

камери  

шт. 1 травень 



7 

 

 - ремонт залізобетонних 

лотків від пісколовчих карт 

№ 1,2 до аеротенок 

м/п 14 червень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нач. відділу 

КОС 

та КНС 

Адаменко С.П. 

 -ремонт мулового колодязя 

освітлювача – перегнивала  

№ 1 

шт. 1 липень 

 -видалення мулового осаду з 

мулових карт № 1, 2, 8 

шт. 3 червень 

2 Очисні споруди № 2,  

вул. Березова 
 - прибирання та обкошування 

території  

га. 3,2 травень 

 -заміна залізобетонних 

конструкцій вторинного 

відстійника № 3 

шт. 1 червень 

 -ремонт залізобетонних 

розподільчих лотків від 

приймальної камери до 

двоярусних відстійників 

м/п 13 липень 

 -частковий ремонт сталевих 

трубопроводів системи 

біофільтра № 3 

об’єкт  1 серпень 

3 Каналізаційно-насосна станція № 1, 

 вул. П. Лубенського, 3А   
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

4 Каналізаційно-насосна станція № 3,  

вул. Чкалова, 23  
 -ремонт цоколя будівлі  м/п 20 травень 
 -вапнування приміщень м² 110 травень 
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø500мм 

шт. 1 липень 

5 Каналізаційно-насосна станція № 3 а, 

 вул.Чкалова, 23 
 -ремонт цоколя будівлі  м/п 15 травень 
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

6 Каналізаційно-насосна станція № 4, 

 вул. Д. Сірика, 4/89 
 -ремонт цоколя будівлі м/п 30 травень 
 -вапнування приміщень м² 110 травень 
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 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø400мм 

шт. 1 червень 

  - герметизування колодязя із 

запірною арматурою Ø400мм 

для аварійного перекриття та 

приймального колодязя 

шт. 2 червень 

7 Каналізаційно-насосна станція № 4а, 

 вул. Д. Сірика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нач. відділу 

КОС 

та КНС 

Адаменко С.П. 

 
 

 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

8 Каналізаційно-насосна станція № 5,  

вул. Ватутіна, 25  
 -ремонт цоколя будівлі м/п 20 травень 
 -вапнування приміщень м² 50 травень 
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

9 Каналізаційно-насосна станція № 6,  

вул. Тернівська, 21  
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

10 Каналізаційно-насосна станція № 7,  

пр-т Володимирський 168А  
 -вапнування приміщень м² 30 травень 
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø250мм 

шт. 1 липень 

11 Каналізаційно-насосна станція № 8,  

пр-т Володимирський, 214А  
 -прибирання прилеглої 

території  

га 0,015 квітень 

 -вапнування приміщень м² 40 травень 
 -ревізія запірної арматури для 

аварійного перекриття 

Ø200мм 

шт. 1 червень 

12 Каналізаційно-насосна станція № 9, 

 вул. Київська  
 -вапнування приміщень м² 20 травень 

13 Каналізаційно-насосна станція № 10, 

 вул. Індустріальна  
 -прибирання прилеглої 

території 

га 0,002 квітень 



9 

 

ІІІ Відділ водопровідно-каналізаційних мереж міста   

1 Частковий ремонт оглядових 

колодязів водопостачання та 

водовідведення 

шт. 27 квітень- 

вересень 

 

 

 

 

В.о. нач. відділу 

водопровідно-

каналізаційних 

мереж  

Сурмило І.М. 

2 Планово – попереджувальні 

роботи по ремонту 

з/арматури 

шт. 39 травень- 

вересень 

3 Планово – попереджувальні 

роботи по ремонту засобів 

пожежогасіння  

шт. 7 квітень 

4 Проведення благоустрою та 

підготовка до асфальтування 

місць проведення аварійно - 

відновлювальних робіт  

об’єкт 11 квітень- 

травень 

5 Встановлення нових 

полімерних комплектів люків 

шт. 14 травень 

IV Відділ  водозабірних споруд та підвищувальних насосних 

станцій 

 

1 Відновлення огорожі санітарних зон станцій 1-го підйому 

водозабірних майданчиків № 1, 2, 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Нач. відділу 

ВЗМ та ПНС  

Якименко Є.В 

2 Водозабірний майданчик № 1 

вул. Достоєвського 

 - заміна (санація) аварійного 

водогону станцій 1го підйому 

від арт. свердловини № 9 

труба ПЕ  Ø63мм 

м/п 40 червень 

 - заміна (санація) аварійного 

водогону станцій 1го підйому 

від арт. свердловини № 10 

труба ПЕ  Ø90мм 

м/п 240 червень 

3 Водозабірний майданчик № 2 

вул. Вишневецьких  
 - частковий ремонт оглядових 

водопровідних колодязів на 

об’єктах майданчика 

шт. 5 травень 

 -планово-попереджувальний 

ремонт з/ар. на станціях 1-го 

та 2-го підйому 

шт. 13 квітень 

4 Водозабірний майданчик № 3 

вул. Індустріальна 

 -ремонт покрівлі машинного 

відділення насосної станції  

 

м² 240 липень 

5 Підвищувальна насосна станція № 1,  

вул. Інститутська 
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 -ремонт покрівлі даху 

приміщення насосної станції  

м² 80 серпень 

 -частковий ремонт горловин 

водопровідних колодязів на 

об’єктах  

шт. 3 серпень 

                                                                                         

                                                                                         ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 
 

1 Електротехнічні заміри   згідно 

графіків 

Старший 

майстер ЕГГ та 

КВПіА Котух 

В.І. 

2 Випробування ЗІЗ   постійно Майстри, 

інженер з ОП 

 Марченко Р.М. 

3 Перевірка вогнегасників, 

заміна несправних, 

укомплектування  

  постійно Інженер 

Гамарник С.Д. 

4 Повірка засобів вимірювання   постійно Старший 

майстер дільниці 

ЕГГ та КВПіА 

Котух В.І. 

5 

 

Комплектація медичних 

аптечок 

Забезпечення спецодягом та 

миючими засобами 

  постійно Начальник 

служби РРК ТМ 

та МТЗ 

Іващенко Н.С., 

майстри 

дільниць 

6 Проведення медогляду 

працівників 

  згідно 

графіків 

Інженер з ОП 

Марченко Р.М. 

7 Переатестація інженерно-

технічного персоналу 

  згідно 

графіків 

Інженер з ОП 

Марченко Р.М. 

8 Підготовка автотранспорту та 

механізмів до обов′язкового 

технічного контролю 

  травень, 

жовтень 

Інженер 

Гамарник С.Д. 

9 Повне техопосвідчення крану   липень Головний 

інженер Горбач 

М.В., інженер 

 Гамарник С.Д. 

10 Технічне діагностування 

котлів 

  згідно 

графіків 

Головний 

інженер Горбач 

М.В. 

11 Гідравлічне випробування 

котлів, поточний ремонт 

котельного обладнання, 

КВПіА, електро- та газового 

ко-

тель-

ня 

10 квітень –

вересень 

Начальник РТМ 

Ляшко І.П., 

майстри 

дільниць 
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обладнання 

12 Поточний ремонт обладнання 

ЦТП, електрообладнання, 

КВП 

цтп 3 квітень-

серпень 

Начальник РТМ 

Ляшко І.П., 

майстри 

дільниць 

13 Поточний ремонт та 

гідравлічне випробування 

теплових мереж 

км в  

2-х  

тр. 

вимірі 

29,863 квітень- 

серпень 

Начальник РТМ 

Ляшко І.П., 

майстри 

дільниць 

14 Заміна мереж гарячого 

водопостачання ТК-86 – ТК-

87 

км в 

 2-х  

тр. 

вимірі 

0,044 ІІ-ІІІ кв. Старший 

майстер дільниці 

№ 1 Кулик С.М. 

15 Заміна мереж гарячого 

водопостачання ТК-89 – ТК-

101 

км в  

2-х  

тр. 

вимірі 

0,1068 II-III кв. Старший 

майстер дільниці 

№ 1 Кулик С.М. 

16 Монтаж циркуляційного 

насоса ГВП 

шт. 1 II-III кв. Старший 

майстер дільниці 

№ 1 Кулик С.М. 

17 Заміна мережного насоса шт. 2 II-III кв. Старший 

майстер дільниці 

№ 1 Кулик С.М. 

18 Заміна теплових мереж ТК-15 

– вул. Достоєвського, 8 

км в 

 2-х  

тр. 

вимірі 

0,056 II-III кв. Старший 

майстер дільниці 

№ 1 Кулик С.М. 

19 Заміна теплових мереж ЦТП 

– ТК-8 

км в  

2-х  

тр. 

вимірі 

0,06 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

20 Заміна мереж гарячого 

водопостачання ЦТП – ТК-8 

км в  

2-х  

тр. 

вимірі 

0,06 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

21 Реконструкція ЦТП ( монтаж 

теплообмінника, резервного 

циркуляційного насоса) 

шт. 1 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

22 Заміна мережного насоса шт. 1 II-III кв. Майстер 

дільниці № 2 

Кононенко С.А. 

23 Капітальний ремонт 

мережного насоса 

шт. 1 II-III кв. Майстер 

дільниці № 2 

Кононенко С.А. 

24 Монтаж циркуляційного 

насоса 

шт. 1 II-III кв. Майстер 

дільниці № 2 

Кононенко С.А. 
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25 Заміна димососа шт. 1 II-III кв. Майстер 

дільниці № 2 

Кононенко С.А. 

26 Монтаж резервного 

теплообмінника 

шт. 1 II-III кв. Майстер 

дільниці № 2 

Кононенко С.А. 

27 Капітальний ремонт 

мережного насоса 

шт. 1 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

28 Заміна димососа шт. 1 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

29 Заміна теплових мереж 

 пр-кт Володимирський, 95 – 

пр-кт Володимирський, 97 

 

км в 

2-х  

тр. 

вимірі 

0,038 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3 

 Семенко В.О. 

30 Заміна мереж ГВП ТК-59 – 

пр-кт. Володимирський, 103 

км в  

2-х  

тр 

вимірі 

0,033 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

31 Заміна мереж ГВП  

 пл. Вокзальна, 1а – ТК-23 

км в 

 2-х  

тр 

вимірі 

0,046 II-III кв. Начальник 

дільниці № 3  

Семенко В.О. 

                                                                                                                                КП «Шляхрембуд» 
 

1 Підготовка дорожньої  

техніки і  автотранспорту  до 

сезону 

од. 10 березень-

квітень 

Погорєлко В.І. 

2 Грейдерування вулиць міста з 

покриттям типу «біле шосе» 

м² 52000 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

3 Поточний (дрібний) ремонт  

вулично -дорожньої мережі  

м² 7000 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

4 Поточний (середній) ремонт  

вулично -дорожньої мережі  

м² 500 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

5 Бетонування спусків доріг м² 400 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

6 Заміна решіток колодязів 

системи зливоприймання  

шт. 40 березень-

червень 

Погорєлко В.І. 

7 Підготовка майданчика для 

заготівлі піщано-сольової 

суміші 

м² 800 березень-

червень 

Погорєлко В.І. 

8 Технічний огляд мережі 

зливової каналізації у літній 

період 

км 16 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

9 Заготівля земляних мас м³ 2000 червень- Погорєлко В.І. 
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(ґрунту) серпень 

10 Очищення проїжджої 

частини доріг біля бордюрів 

км 60 квітень-

травень 

Погорєлко В.І. 

11 Планування обочин м² 18000 квітень-

червень 

Погорєлко В.І. 

12 Ремонт бордюрів м/п 120 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

13 Аварійний ремонт 

асфальтобетонного покриття  

м² 100 квітень-

серпень 

Погорєлко В.І. 

СКП «Сяйво» 

1 Обслуговування, утримання 

та поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення КТП 

шт. 136 щомісячно Томчук А.М. 

2 Покращення зовнішнього 

вигляду та санітарного стану 

населених пунктів 

Лубенської міської ради  

( покіс зелених зон, викос 

трави в парках, вигонах, 

скверах, видалення порослі, 

тощо) ( 38 населених пунктів) 

шт. 38 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

3 Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ на території 

населених пунктів громади 

м³ 6000 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

4 Приведення в належний стан 

кладовищ 

шт. 46 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

5 Прибирання сміття з зупинок  

громадського транспорту 

шт. 14 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

6 Утримання в належному 

стані дитячих та спортивних 

майданчиків, місць 

відпочинку 

шт. 15 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

7 Обслуговування та ремонт 

водопровідних мереж  

м 39865 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

8 Планування узбіч доріг 

комунальної власності  

м² 17000 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

9 Підготовка мотокос для 

косіння газонів 

шт. 5 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

10 Ремонт МАЗ 6501Е9-520-021 шт. 1 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

11 Обслуговування 

транспортних засобів 

шт. 10 квітень-

серпень 

Томчук А.М. 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   

Лубенського міського голови                                                         Юлія БІЛОКІНЬ  


