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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 17 грудня 2020 року 

«Про зміну назви, затвердження Положення 

про Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в новій редакції, введення 

додаткових штатних одиниць, затвердження  

структури та загальної чисельності в новій редакції» 

 

Розглянувши клопотання Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 

враховуючи необхідність приведення загальної чисельності Управління 

освіти у відповідність до чинного законодавства України, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 6 рішення Лубенської міської ради від 17 грудня 

2020 року «Про зміну назви, затвердження Положення про Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в новій редакції, введення додаткових штатних одиниць, 

затвердження структури та загальної чисельності в новій редакції», виклавши 

його в наступній редакції: 

 «6. Затвердити загальну чисельність Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області у 

кількості 35,5 штатних одиниць».  

 2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Костенко М.В.). 

 3. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 



Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 17 грудня 2020 року 

«Про зміну назви, затвердження Положення 

про Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в новій редакції, введення 

додаткових штатних одиниць, затвердження 

структури та загальної чисельності в новій редакції»» 

 

Даний проєкт рішення розроблений Управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області з 

метою впорядкування діяльності Управління освіти. В цьому проєкті 

рішення викладені для розгляду та затвердження на сесії Лубенської міської 

ради пропозиції про внесення змін до загальної чисельності Управління 

освіти у новій редакції. 

 

 

Начальник Управління освіти                                         Мирослав КОСТЕНКО 

 

 


