
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07 жовтня 2021 року 

 

Про створення тимчасової контрольної  

комісії з розробки Статуту Лубенської  

територіальної  громади 

 
 

 З метою розробки Статуту Лубенської територіальної громади, керуючись 

ст.19, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.30, 31 Регламенту Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області восьмого скликання, 

 

міська рада  вирішила : 

 

         1. Створити  тимчасову контрольну комісію з розробки Статуту Лубенської 

територіальної  громади у кількості  9  чоловік та затвердити її персональний 

склад згідно з додатком. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти секретаря міської ради 

Комарову М.Ф.,  контроль за його виконанням -  на   постійну депутатську  

комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення 

законності, правопорядку та  протидії корупції. 

  

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток до рішення міської ради 

                                                                                  від 07 жовтня 2021 року 

 

 

 Склад 

 тимчасової контрольної комісії з розробки Статуту Лубенської  

                                      територіальної  громади 

 

Голова комісії:  Больбот Валерій Григорович, голова постійної депутатської               

комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та  протидії корупції. 

Члени комісії: Комарова Маргарита Феліксівна, секретар міської ради; 

                              Бондаренко Володимир Анатолійович,  голова депутатської 

                              фракції політичної партії „Опозиційна платформа – за життя“; 

                               Крамаренко Віталій Володимирович, голова постійної 

депутатської комісії з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики,  транспорту, цифрових технологій та розвитку 

сільських територій; 

 Костенко Мирослав Володимирович, голова фракції 

політичної партії „Довіра“; 

                              Костюк Володимир Вікторович, депутат міської ради; 

 Легенчук Олександр Миколайович, голова депутатської 

фракції Політичної партії „Європейська солідарність“; 

                               Симоненко Леонід Миколайович, депутат міської ради; 

 Супрун Сергій Леонідович, голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології; голова депутатської фракції 

Політичної партії „Радикальна партія Олега Ляшка“. 

  

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА 
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