
  
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( позачергова тринадцята  сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
11 листопада 2021 року                   
 
Про внесення змін до складу 
постійних депутатських комісій  
Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області  
  
     Розглянувши заяви депутатів Лубенської міської ради, керуючись п. 2 ч. 1 

ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
міська рада   в и р і ш и л а: 

 
1. Внести зміни до складу  постійних депутатських комісій Лубенської 

міської ради, затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 26 

листопада 2020 року, а саме: 
          - вивести зі складу постійної депутатської комісії з питань економіко-
інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій 

Бондаренка Володимира Анатолійовича та ввести його до складу постійної 

депутатської комісії з питань земельних ресурсів; 
- вивести зі складу  постійної депутатської комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності та екології Жадана 

Євгенія Володимировича та ввести його до складу постійної депутатської 

комісії з питань земельних ресурсів; 
           - вивести зі складу постійної депутатської комісії з питань економіко-
інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій 
Ковбасу Олега Петровича  та ввести його до складу постійної депутатської 

комісії з питань земельних ресурсів; 
-вивести зі складу постійної депутатської комісії з питань архітектури, 

будівництва та просторового планування Легенчука Олександра 

Миколайовича та ввести його до складу постійної депутатської комісії з 
питань земельних ресурсів; 

-вивести із складу  постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності та екології Симоненка 



Леоніда Миколайовича та ввести його до складу постійної депутатської 

комісії з питань земельних ресурсів; 
          - вивести зі складу постійної депутатської комісії з питань економіко-
інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій 
Чернобривця Артема Борисовича  та ввести його до складу постійної 

депутатської комісії з питань земельних ресурсів. 
         
     2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Комарову М.Ф. і постійну депутатську комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, забезпечення законності, правопорядку та 

протидії корупції.  
 
Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 


