
 

                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(перша сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 листопада 2020 року 

 
Про найменування та визначення 
місцезнаходження представницького 
органу місцевого самоврядування  
та його виконавчого органу 
 
  

Відповідно до 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», 
враховуючи постанову Центральної виборчої комісії від 08 вересня 2020 року 
№ 160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2020 року», керуючись  статтями 25, 59  Закону України «Про 
місцеве самоврядування», 

міська рада вирішила: 

1. Змінити найменування представницького органу місцевого 
самоврядування в Лубенській територіальній громаді Полтавської області: 

1.1. Повна назва : Лубенська міська рада Лубенського району 
Полтавської області ( код ЄДРПОУ 21053182)  . 

1.1. Скорочена назва: Лубенська міська рада . 
2. Визначити місцезнаходження Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області:  вулиця Ярослава Мудрого,  
будинок 33, м.Лубни, Полтавська область, 37500,  Україна.  

    3.      Змінити найменування виконавчого комітету Лубенської міської 
ради: 



3.1.   Повна назва: Виконавчий комітет Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області ( код ЄДРПОУ 04057439  ) 

3.2.Скорочена назва : Виконком Лубенської міськради. 
4.Визначити місцезнаходження   виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області:  вулиця Ярослава 
Мудрого,  будинок 33, м.Лубни, Полтавська область, 37500. Україна. 

5. Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. 
вчинити усі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Лубенську 
міську раду Лубенського району Полтавської області  та виконавчого 
комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 
що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. 

6. Контроль за виконанням рішення   покласти на Лубенського міського 
голову Грицаєнка О.П. 
 

Лубенський міський голова     О.П.Грицаєнко 
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