
 
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(дванадцята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 жовтня 2021 року 

 
Про розгляд електронної петиції 
щодо створення  ролледрому 
 в парку ім. О. Донченка  
 
 

Розглянувши електронну петицію щодо створення ролледрому в  парку 

ім. О. Донченка, заслухавши інформації Управління культури і мистецтв 
виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 
  

міська рада вирішила: 
 

    1. Інформації Управління культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник 

Литовченко Ю.М.), Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Князєв О.В.) щодо розгляду електронної 

петиції з питання створення ролледрому в парку ім. О. Донченка   взяти до 

відому. 
2. Вважати за недоцільне облаштування ролледрому в приміщенні, де 

знаходиться атракціон «Автодром» парку ім. О. Донченка.   
 

 
Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Секретар Лубенської міської ради М.Ф. Комарова  
 

Голова постійної депутатської          
комісії з питань житлово-комунального  
господарства, комунальної власності та екології   
 

 
С.Л. Супрун 

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
І.В. Харченко 
 

Головний спеціаліст юридичного відділу 
виконавчого комітету  міської ради 
 

 
М.О.Євтушевський   
 

Начальник   Управління культури 
і мистецтв виконавчого комітету 
міської ради 
 

 
                  
Ю. М. Литовченко 
 

Начальник Управління  
житлово-комунального господарства  
виконавчого комітету міської ради 
 

 
 
О.В. Князєв 

Начальник  відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та 
органів самоорганізації населення 
виконавчого комітету міської ради  

 

 
 

Н.М. Уварова 
 

 

 
 



 

 

                                                                                            

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

площа академіка Олексія Бекетова, м. Лубни, 37500, тел. 72-7-11, 74-8-15,72-7-12 
E-mail: kultura__gor_lubny@ukr.net, kultura__vasyuk@ukr.netКод ЄДРПОУ 02229882 

 ___________ №  _____________                         на № ____________________________   
 
 

                                                                                                 Постійній депутатській комісії 
                                                            з питань житлово-комунального 

                                                   господарства, комунальної  
                                        власності та екології 

 
На виконання доручення позачергової дев’ятої сесії Лубенської 

міської ради восьмого скликання від 15.07.2021р. щодо електронної петиції з 

питання створення ролледрому в парку ім. О. Донченка, Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради надає 

фінансовий звіт про роботу атракціону великої форми «Автодром» 

комунального міського парку культури та відпочинку, що розташований в 

парку ім. О. Донченка, а саме: 
 

 з серпня 2020 р.*  з 20.05 по 22 09. 2021 р. 
Кількість відвідувачів (чол.) 115 501 
Дохід (виручка) (грн.) 6325,00 27555,00 
 
 

*  у зв’язку з карантинними обмеженнями у 2020 році атракціони в парку     

ім. О. Донченка розпочали свою роботу в серпні місяці 2020 р.. 

 

 

Начальник                                                  Юрій  ЛИТОВЧЕНКО 

 

 

 

Світлана Васюк 74-8-15 
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