
Звіт за 2021 рік про діяльність секретаря  Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської області 

КОМАРОВОЇ МАРГАРИТИ ФЕЛІКСІВНИ  

   Обрана депутатом Лубенської  міської  ради  восьмого  скликання  від  

ПП «Довіра» по виборчому округу № 1. 

19 листопада 2020 року відбулася перша сесія Лубенської міської ради 

восьмого скликання вже новоствореної територіальної громади. Цьому 

передувало прийняття важливих нормативно-правових та розпорядчих 

документів, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 

громад»,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 12  червня  2020 р.    

№ 721-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Полтавської області» у 2020 році розпочалась 

реорганізація сільських рад шляхом приєднання до Лубенської міської ради. Для 

цього було прийнято рішення «Про найменування та визначення 

місцезнаходження представницького органу місцевого самоврядування та його 

виконавчого органу», «Про початок реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області», «Про припинення шляхом ліквідації юридичних осіб – структурних 

підрозділів виконавчих комітету Засульської сільської ради», рішення про 

реорганізацію закладів освіти, охорони здоров’я, закладів культури тощо. 

 Попри те що, повноваження місцевих рад чітко виписані у законодавстві, 

реформа децентралізації та поетапність її впровадження, внесла свої корективи у 

роботу, зокрема суттєво розширилися межі громади, були приєднані сільські 

території, виникло чимало питань по кожному з напрямків. Все це потребувало 

консолідації зусиль, чіткої державницької позиції кожного депутата, спільного 

бачення і, головне, розуміння вирішення питань, важливих для громади. 

26 листопада 2020 року мене обрано секретарем Лубенської міської ради. 

Діяльність секретаря міської ради регламентується статтею 50 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад», Регламентом  Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області восьмого скликання. Згідно з планом роботи Лубенської 

міської ради протягом 2020-2021 року проведено 15 пленарних засідань міської 

ради восьмого скликання, з них 9 – чергових, 6 – позачергових, на яких особисто 

була присутня. На сесіях розглянуто 932 питання, прийнято 867 рішень, з них – 

352 рішення щодо врегулювання земельних питань. 

Однак, робота секретаря передбачає не лише підготовку засідань сесій та 

комісій, а й забезпечення постійного діалогу між депутатами і відповідно 

налагодження сприятливої політичної атмосфери, активну роботу з громадянами, 

аналіз та ґрунтовне вивчення питань, які виносяться на розгляд.  

Найперші рішення, прийняті депутатами, стосувалися затвердження 

Регламенту Лубенської міської ради, Положення про постійні депутатські комісії 

міської ради; утворено виконавчий комітет міської ради, прийнято кадрові 



рішення. Було прийнято рішення про утворення старостинських округів, 

затверджено на посади старост, прийнято ряд програм, зокрема: 

     Про затвердження Програми здійснення компенсаційних виплат за проїзд 

окремих категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

Про зміну назви та внесення змін до Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м. Лубни в 

новій редакції. 

Про затвердження комплексної програми профілактики  правопорушень на 

2021-2025 роки. 
Про затвердження програми оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-

2025 роки. 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Лубни на 

2020 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

Про затвердження програми з відзначення державних, професійних свят, 

урочистих подій, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та 

проведення заходів у Лубенській територіальній громаді на 2021 рік. 

Про затвердження програми правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населенню Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Про створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного 

захисту населення на 2021-2025 роки в новій редакції. 

Про затвердження Положення про стипендію Лубенської міської ради 

«Обдарованість». 

Про затвердження Комплексної програми запобігання та продидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі у Лубенській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки. 

 Про затвердження комплексної Програми захисту прав дітей у 

Лубенській територіальній громаді на 2021-2025 роки. 

 Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності 

громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської 

територіальної громади, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2021 

рік. 

Про затвердження програми з благоустрою та утримання території 

Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

Про затвердження екологічної програми Лубенської територіальної громади 

на 2021-2023 роки. 

Про затвердження Програми «Питна  вода Лубенської територіальної 

громади  на 2021-2025 роки». 

Про затвердження Програми забезпечення житлом учасників бойових дій 

(АТО,ООС) та членів їх сімей на 2021-2025 роки. 

Про затвердження Програми відшкодування пільг з надання послуг зв’язку 

мешканцям Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 



Про внесення змін до Комплексної програми розвитку соціального захисту 

населення на 2021 рік. 

Про затвердження Програми впровадження автоматизованої системи 

обліку перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним 

транспортом у Лубенській територіальній громаді на 2021 рік. 

Про затвердження Програми «Громадський бюджет Лубенської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки». 

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Про затвердження Програми зі збереження та забезпечення охорони 

об’єктів культурної спадщини Лубенської територіальної громади на 2021-2025 

роки. 

Про затвердження Програми з утримання об’єктів та майна комунальної 

власності Лубенської територіальної громади на 2021 рік. 

Про затвердження Програми з відзначення державних, професійних свят, 

урочистих подій, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та 

проведення заходів у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки.   

Про затвердження Комплексної програми розвитку загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-

2024 роки. 

Про затвердження Програми «Шкільне харчування» на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми виплати одноразової допомоги дітям-сиротам 

і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного 

віку на 2022-2024 роки.  

Про затвердження Програми розвитку Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми утримання та розвитку Центру культури і 

дозвілля Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 

2022-2024 роки. 

Про затвердження Комплексної програми розвитку соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 

2022 рік. 

Про затвердження Програми відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського 

сполучення на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми відшкодування громадянам вартості проїзду 

міжміським транспортом на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на 2022-2024 

роки. 



Про затвердження Програми забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб на 2021-2024 роки. 

Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і спорту у 

Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

 Про затвердження Програми «Безпечне місто на 2022-2024 роки». 

Про затвердження Програми з благоустрою Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Про затвердження Програми утримання та розвитку об’єктів 

інфраструктури сільських населених пунктів Лубенської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Про план роботи Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області восьмого скликання на 2022 рік. 

Прийняття цих програм дало змогу чітко визначити напрямки роботи, 

локалізувати кошти на визначені потреби, відповідно зменшити соціальну 

напругу, забезпечити функціонування комунальних підприємств та проведення 

заходів, врегулювати питання у сфері земельних відносин.  

Рада та її виконавчі органи постійно працюють над створенням 

інвестиційно привабливого клімату, наповненням бюджету, залученням коштів 

з різних джерел. 

Зокрема, залучено кошти субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток територій сумою 16 496,3 тис. грн. (капітальний ремонт 

фасадів та даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією - 9,0 млн. грн. 

та на капітальні ремонти шкіл громади – 7 496,3  тис. грн.). Завдяки сприянню 

народного депутата України Олега Кулініча спрямовано кошти субвенції з 

державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів сумою 10 000,0 

тис. грн., які направлено на реконструкцію приймального відділення та 

фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної 

допомоги. За рахунок отриманих коштів субвенції з державного бюджету 

сумою 2 092,1 тис. грн. ведуться роботи з реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до мережі Інтернет у 

сільській місцевості нашої територіальної громади. 

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету, з фонду розвитку 

територій, на суму 6 120,0 тис. грн.: 

- реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету 

під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги – 1 600,0 тис.грн., 

- реконструкція Лубенської ЗОШ №3 – 3 200,0 тис. грн., 

- придбання інструментів, обладнання, предметів довгострокового 

користування для лікарні – 1 000,0 тис. грн., 

- придбання елементів спортивно-ігрових майданчиків територіальної 

громади – 200,0 тис. грн.,  



- придбання твердопаливного котла для будівлі спортзалу по 

вул.Грушевського,4 – 120,0 тис.грн. 

Постійно проводиться робота з орендарями земель комунальної 

власності, що сприяє збільшенню надходжень коштів до місцевого бюджету. 

За минулий рік надійшло майже 47 мільйонів 900 тисяч гривень (21,1 

млн. грн. в 2020 році), що становить 106,6 % від плану. 

На сьогодні діє 1697 договорів щодо користування землею комунальної 

власності, з яких 236 укладені в 2021 році (188 договорів оренди землі, 40 

договорів особистого строкового сервітуту та 8 договорів суперфіцію). 

Крім того, до бюджету спрямовано майже 160 тисяч гривень стягнених 

збитків, як відшкодування за користування землею без належного оформлення. 

На виконання рішення Лубенської міської ради від 10 червня 2021 року 

«Про вжиття заходів щодо збільшення розмірів орендної плати за землю» було 

направлено орендарям 76 додаткових угод до договорів оренди землі, з яких 

станом на 01.01.2022 року підписано 44, що забезпечило додаткові 

надходження до бюджету на понад 880 тисяч гривень.  

Іншим джерелом наповнення міського бюджету є ефективне 

використання комунального майна.  

У минулому році Управлінням через систему PROZORRO.Продажі 

укладено 56 договорів оренди комунального майна. 

Управління з питань комунального майна та земельних відносин 

здійснює постійний контроль за надходженням плати від оренди майна. За 12 

місяців до бюджету надійшло 1 млн. 646 тис грн., виконання річного плану 

становить 158 %.  

Міська рада протягом року продовжувала працювати над забезпеченням 

учасників АТО земельними ділянками. За рік передано у власність громадянам 

зазначеної категорії 59 ділянок та надано 95 дозволів на виготовлення проектів 

із землеустрою. 

За фінансової підтримки Лубенської міської ради були виділені 

кошти для реалізації наступних програм: 

- Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубни-водоканал» для погашення заборгованості за спожиту електричну 

енергію – 3 770 000,00 млн. грн. Оскільки ціни на енергоносії постійно 

зростають, підприємство вимушене підіймати тарифи на свої послуги. 

- Програми «Безпечне місто» на придбання каналізаційних люків у 

кількості 43 шт. на суму – 99920,10 грн.; 



- Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади на 2021-

2025 роки» на придбання матеріалів для огорожі зон санітарної охорони 

об’єктів водопостачання громади, в т.ч. зон санітарної охорони  І-го 

підйому ВЗМ № 1,2,3  на суму – 4600000,00 грн. 

- Програми «Утримання фонтану в м. Лубни» на суму – 164905,80 

грн. 

- Програми «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки в місті 

Лубни на 2022-2024 роки» на суму – 81864,24 грн. 

Як секретар Лубенської міської ради, особливу увагу приділяю співпраці із 

спеціалістами підрозділу по роботі з органами самоорганізації населення, 

роботі рад мікрорайонів, залученні мешканців до вирішення актуальних 

проблем громади. Така співпраця втілилася у проведення тематичних заходів з 

нагоди свят на території мікрорайонів, участь представників мікрорайонів у 

заходах до Дня міста, організація розважально-ігрових програм для дітей під 

час літніх канікул; проведено заходи з благоустрою території, встановлення 

спортивних майданчиків на вулицях Д.Сірика, 4, Драгоманова, 13, Ярослава 

Мудрого, 50, Першотравнева, 4, Монастирська, 50, Прикордонників, 60-а, 

Ватутіна, 45, Індустріальній, по проспекту Володимирському у дворах будинків 

27/49, 61-63, 95; для зручності мешканців мікрорайону № 7 відновлено роботу 

аптеки «Ліки Полтавщини» та працює філіал Центру надання адміністративних 

послуг; у рамках програм співфінансування проведено роботи з технічного 

переоснащення  теплової мережі будинків №113 по проспекту 

Володимирському,  № 60-а по вул. Прикордонників, ремонт даху будинку № 

131 по проспекту Володимирському; виконано поточний та ямковий ремонт 

дорожнього покриття, грейдерування вулиць Українська, Гагаріна, Мистецька, 

Хорольський спуск, Верстатобудівників,Г.Тютюнника, Метеорологічна, 

Осовська, Деповська, Драгоманова, Авіаторська та інші. Відновлено вуличне 

освітлення по провулках вулиці Садової. Встановлено майданчик з навісом для 

сміттєвих контейнерів на вул. Кононівській, облаштовано нове місце 

розташування сміттєвих контейнерів на вул. Олександрівській, 200. 

Мною підготовлено та винесено на розгляд депутатські запити. 

Рішенням 10 сесії 8 скликання за депутатським запитом 18.08.2021 року 

виділено кошти в сумі 60000грн на придбання спортивно-ігрових елементів для 

оновлення майданчиків біля житлових будинків по проспекту 

Володимирському 33-35 в м.Лубни. 

Рішенням 15 сесії 8 скликання за депутатським запитом 17 лютого 2022 

року виділено кошти в сумі 1000000 грн для придбання медичного інвентаря та 

ремонту пологового відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. 

Важливим аспектом своєї роботи, як голови комісії з розгляду питань 

надання твердого палива у вигляді дров та матеріальної допомоги населенню 

Лубенської територіальної громади, вважаю увагу до потреб мешканців 

громади, їх соціальну підтримку. За 2021 рік відповідно до рішення комісії 67 



осіб отримали по 3 складометри дров кожен, 827 громадянам надано грошову 

допомогу на загальну суму 1 млн.163 тис.грн. 

Сесії організовуються та проводяться у відповідності до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Лубенської міської 

ради восьмого скликання. Проєкти рішень відповідно до чинного законодавства 

попередньо оприлюднюються на сайті Лубенської міської ради та 

надсилаються на електронні адреси депутатам. Після прийняття їх на 

пленарних засіданнях, рішення розміщуються на сайті міської ради, а окремі 

публікуються в засобах масової інформації (за потребою). 

 Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» в Лубенській міській раді працює 8 постійних комісії ради. На 

засіданнях комісій розглядаються проєкти рішень, підготовлені управліннями, 

відділами, секторами та службами виконавчого комітету міської ради, 

комунальними підприємствами, з подальшим винесенням їх на розгляд ради. 

Формується графік засідань комісій, доводиться до відома депутатів 

електронною поштою та громади через засоби масової інформації. Засідання 

комісій відбуваються відповідно до графіку або скликаються за необхідності. 

Забезпечено виконання зауважень та пропозицій постійних комісій, 

висловлених під час підготовки та проведення засідань. 

Важливою вважаю роботу відділу технічних засобів та програмного 

забезпечення. З моєї ініціативи працівниками відділу було реалізовано та 

запущено в дію новий офіційний сайт Лубенської міської ради. Створено 

офіційну сторінку соціальної мережі Facebook та канал на відео-платформі 

YouTube. Всі вищезазначені ресурси модеруються відділом технічних засобів 

та програмного забезпечення. Успішно підключено Лубенську ТГ до системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Працівниками 

відділу здійснюється відеозапис, відеомонтаж та розміщення на офіційних 

ресурсах медіа контенту інформації щодо діяльності органів місцевої влади. 

Протягом 2020-2021 року було здійснено інвентаризаційний огляд 

комп’ютерної та оргтехніки, яка знаходилась в приміщенні виконавчого 

комітету на наявність актуальності робочого стану, зносу та інших дефектів, 

після чого було укладено договір з організацією «ДержУтиль» для списання та 

утилізації техніки. Реалізовано професійну систему озвучення в залі засідань, 

встановлено відеообладнання для ведення прямих трансляцій із зали засідань. 

Забезпечується технічний супровід системи «Рада» для поіменного 

голосування, операторський супровід проведення прямих трансляцій сесій 

міської ради, депутатських комісій, виконавчого комітету та інших заходів з 

зали засідань.  

Щоденно проводиться підтримка актуальності програмного забезпечення, 

технічного стану комп’ютерної та оргтехніки, проводяться дрібні ремонти цієї 

техніки чи заміна на нову. 

Серед основних планів відділу на 2022 рік, які я підтримую, є побудова 

контрольованої захищеної локальної мережі в приміщенні виконавчого 

комітету. 



Потреби виборців, їх основні проблеми – для мене першочерговий 

напрямок роботи. Проводячи особисті прийоми громадян, можу констатувати, 

що мешканців Лубенської територіальної громади зазвичай турбують схожі 

проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального господарства, 

необхідності надання матеріальної допомоги, допомоги особам з інвалідністю 

тощо. Люди звертаються, значить, вірять, що орган влади може допомогти, а це 

дуже цінно. Тому намагаюся зробити все від мене можливе, щоб не 

розчаровувати мешканців громади. 

Вважаю роботу ради протягом 2021 року – чіткою та послідовною, 

позицію кожного депутата – виваженою та відповідально. Переконана, що нам 

спільно вдалося сформувати команду, вільну від політичних настроїв та 

деструктивних впливів; кожен з депутатів усвідомлює власну відповідальність 

за долю громади. 

    

  Депутат    Маргарита КОМАРОВА 


