
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 2022 року 

 

Про безоплатне прийняття у  

комунальну власність Лубенської територіальної  

громади контейнерів для твердих 

побутових відходів 

 
 

            На виконання рішення Полтавської обласної ради від 06 липня 2021 

року № 195 «Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021році», розглянувши лист Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної 

адміністрації № 179/03-22 від 02.02.2022 року, керуючись Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст.ст. 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Безоплатно прийняти у комунальну власність Лубенської 

територіальної громади контейнери для твердих побутових відходів в 

кількості 30 шт., ємкістю 1,1 м3. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна, згідно з додатком. 

3. Приймання-передачу майна провести згідно з чинним законодавством.  

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (начальник Іващенко О.Г.).  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Бредун С.І. та постійні депутатські комісії з питань 

планування бюджету та фінансів, та з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та екології.  

 

 

Лубенський міський голова               Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 



Додаток до рішення 

Лубенської міської ради від 17.02.2022 року 

 

 

Склад комісії з приймання-передачі майна   

 

Діденко Олександр Григорович - заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Князєв Олександр Володимирович - начальник Управління житлово- 

       комунального господарства та 

капітального будівництва  

виконавчого комітету Лубенської  

міської ради; 

 

Балко Сергій Олександрович  - перший заступник начальника 

       Управління з питань комунального 

       майна та земельних відносин  

       виконавчого комітету Лубенської  

міської ради; 

 

Романенко Дмитро Вікторович - директор Комунального 

        підприємства «Чисте місто»; 

 

Діденко Валентин Васильович - заступник начальника відділу 

експлуатації систем  

життєзабезпечення, житлового 

фонду та благоустрою Управління 

житлово-комунального  

господарства та енергетики 

Полтавської обласної державної 

адміністрації; 

 

Васіна Анна Миколаївна  - головний спеціаліст відділу 

експлуатації систем  

життєзабезпечення, житлового 

фонду та благоустрою Управління 

житлово-комунального  

господарства та енергетики 

Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 


