
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

17  лютого 2022 року 
 

Про затвердження структури, 

загальної чисельності Управління 

житлово-комунального  

господарства  виконавчого комітету  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

 
З метою покращення роботи житлово-комунального господарства на 

території Лубенської територіальної громади, в умовах розширення кола 

завдань, які стоять перед Управлінням житлово-комунального господарства, 

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р.  

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

територіальних громад  Полтавської області», керуючись статтями 26, 59 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада   вирішила: 

 

 1. Внести зміни до структури Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, а саме: 

 1.1. Ввести посаду провідного спеціаліста Управління за рахунок посади 

діловода;  

 1.2. Ввести посаду головного спеціаліста Управління за рахунок посади 

головного спеціаліста відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Управління; 

 1.3. Створити сектор контролю у сфері благоустрою відділу благоустрою 

Управління житлово-комунального господарства у кількості 5 штатних 

одиниць:  

 - завідувач сектору, 

 - провідний спеціаліст - 4 штатні одиниці  (за рахунок 2 штатних одиниць 

провідних спеціалістів відділу благоустрою та введенням додаткових трьох 

штатних одиниць: завідувач сектору, провідний спеціаліст – 2 штатні одиниці). 

  



 

 2. Затвердити структуру Управління житлово-комунального господарства  

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у новій редакції (додається). 

 

 3. Затвердити загальну чисельність Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області у кількості 21,5 штатних одиниць. 

 

 4. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

внести відповідні зміни до штатного розпису з 01 березня 2022 року.  

 

 5. Пункти 4 та 5 рішення Лубенської міської ради від 17 грудня 2020 року 

«Про зміну назви, затвердження структури, загальної чисельності Управління 

житлово-комунального  господарства  виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області» вважати такими, що втратили 

чинність. 

 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г. та 

постійну  депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та  фінансів. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар Лубенської міської ради 

 

 Маргарита КОМАРОВА 

Голова постійної депутатської  

комісії з питань планування  

бюджету та фінансів    

 

 Роман СЕНДЗЮК 

Голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово -  

комунального господарства,  

комунальної власності та екології 

 

 Сергій СУПРУН 

Заступник Лубенського міського  

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради     

                                           

 Олександр ДІДЕНКО 

Начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

міської ради 

 

 Тамара РОМАНЕНКО 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

 Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

Завідувач сектору з кадрової роботи 

виконавчого комітету міської ради   

 

 Тетяна МЕЛЕШКО 

              

 

Начальник Управління житлово -

комунального господарства                                     

виконавчого комітету міської ради 

 

 Олександр КНЯЗЄВ 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та 

ОСН 

 Наталія УВАРОВА 

                                                                    

 

            

 

                                        

 
Олена ГАЛУШКА 

74-801 



                                                                                              Додаток  
                                                                                              до рішення Лубенської міської ради    

                                                                                              Лубенського району 

                                                                                              Полтавської області 

                                                                     від 17 лютого 2022 року 

 

Структура 

    Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

                       Секретар міської ради                                                                                Маргарита КОМАРОВА 

Начальник Управління 

Заступник начальника Управління, начальник відділу 

комунального господарства та капітального будівництва 

 

Відділ бухгалтерського обліку 

та звітності 

Начальник відділу, 

головний бухгалтер 

 

Головний спеціаліст - 1 шт. од. 

 

Провідний спеціаліст -1 шт. од. 

 

Господарська 

група  

 

Водій - 1 ос. 

 

Прибиральник - 

 0,5 ос. 

 

Відділ 

комунального 

господарства та 

капітального 

будівництва 

 

Головний спеціаліст- 

3 шт.од. 

 

Провідний 

спеціаліст-  

2 шт. од. 

Відділ благоустрою 

Начальник відділу 

Головний спеціаліст –  

2 шт.од. 

 

Сектор контролю у 

сфері благоустрою 

Завідувач сектору 

 

Провідний спеціаліст- 

 4 шт. од. 

 

 

 

 

 

Голов-

ний 

спеціа-

ліст - 1 

шт.од. 

 

Провід-

ний 

спеціаліс

т -1 шт. 

од. 
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