
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

   16 грудня 2021 року 

 

Про затвердження складу  

Наглядових рад на комунальних  

підприємствах Лубенської міської ради 

 

          З метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних 

підприємств та підвищення ефективності їхнього управління, відповідно до 

статей 65, 78, 78-1 Господарського кодексу України,  рішення Лубенської міської 

ради від 19 грудня  2019 року «Про Наглядові ради комунальних підприємств 

Лубенської міської ради» керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.  Затвердити склад Наглядових  рад комунальних підприємств: 

    1.1  Комунального підприємства  «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради               

Лубенського району Полтавської області у складі: 

- Цох-Карунська Олена Григорівна – начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області; 

- Сендзюк Роман Васильович – директор Лубенського лісотехнічного 

фахового коледжу; 

- Бондаренко Володимир Анатолійович – депутат Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ; 

- Крамаренко Віталій Володимирович – депутат Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ; 

- Банков Фелікс Олександрович – представник громадськості ; 

- Мороз Олексій Олександрович – представник громадськості. 

 

  1.2   Лубенського комунального житлово-експлуатаційного управління у складі: 

-  Яременко Олександр Миколайович - начальник відділу благоустрою 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

- Балко Сергій Олександрович – перший заступник начальника  Управління, 

начальник відділу комунального майна Управління з питань комунального 



майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області; 

- Супрун Сергій Леонідович- депутат Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області ; 

- Мостовенко Владислав Володимирович- депутат Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ; 

- М’якота  Володимир Васильович – представник громадськості ; 

- Фесенко Михайло Семенович – представник громадськості . 

 

 2.  Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Лубенської міської 

ради. 

 3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ( начальник Князєв О.В.). 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Про затвердження складу 

Наглядових рад на комунальних 

підприємствах Лубенської міської ради 

 

 

   З метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних 

підприємств та підвищення ефективності їхнього управління, на виконання 

доручення сьомої сесії Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, відповідно до статей 65, 78, 78-1 Господарського кодексу 

України та  рішення Лубенської міської ради від 19 грудня  2019 року «Про 

Наглядові ради комунальних підприємств Лубенської міської ради» керуючись 

статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

«Порядок утворення, організації діяльності 

 та ліквідації  Наглядової ради комунального підприємства Лубенської міської 

ради, а також визначення її виключної компетенції» 

 

Персональний склад Наглядової ради для кожного Підприємства 

затверджується рішенням міської ради та  складається з 6 осіб для кожного 

підприємства, яке відповідає критеріям, відповідно до яких утворення 

Наглядової ради на комунальному підприємстві Лубенської міської ради 

Полтавської області  є обов’язковим. 

До складу Наглядової ради обов’язково включаються представники 

міського голови, міської ради та незалежні члени, подані Громадською радою 

при Лубенській міській раді. 

 До складу Наглядової ради включаються уповноважені особи від таких 

суб’єктів подання: 

представники міського голови - ⅓ від загального складу Наглядової ради 

представники від міської ради - ⅓ від загального складу Наглядової ради 

незалежні члени, делеговані Громадською радою при Лубенській міській раді- 

⅓ від загального складу Наглядової ради. 

Загальний строк повноважень члена Наглядової ради складає три роки. 

 

 

 

 

 

Начальник  Управління                       Олександр КНЯЗЄВ 
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