
 
 
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 грудня  2020 року 
 
Про затвердження структури 
виконавчого комітету Лубенської 
міської ради Лубенського району 
Полтавської області та структури 
виконавчих органів  Лубенської  
міської ради Лубенського району  
Полтавської області у новій редакції 

 
     Розглянувши пропозицію Лубенського міського голови Грицаєнка О.П., 

керуючись частиною 1 статті 11, підпунктом 5 частини 1  статті 26,  
частиною 1 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

міська рада   в и р і ш и л а: 
          

1. Затвердити  структуру виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області в новій редакції (додаток № 1).   

 
2. Затвердити загальну чисельність виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області у кількості                  
172  штатних одиниць. 

 
3. Виконавчому комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області ввести в дію штатний розпис з 01.01.2021 р. 
 
4. Затвердити структуру виконавчих органів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області в новій редакції (додаток № 2). 
 
5. Затвердити загальну чисельність виконавчих органів Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області у кількості 347,25 
штатні одиниці. 

 



6. Пункти 2, 3, 5 рішення Лубенської міської ради від 26.11.2020 року 

«Про внесення змін до структури виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області та затвердження її у новій 

редакції»  та пункт 3 рішення Лубенської міської ради від 20.02.2020 р. "Про 

внесення змін до структур відділів та затвердження структури виконавчого 

комітету та структури виконавчих органів Лубенської міської ради у новій 

редакції" вважати такими, що втратили чинність. 
 
7. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
 
 
 
Лубенський міський голова               О.П.Грицаєнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток № 2  до рішення Лубенської  міської ради  від 17.12.2020 р. 

Структура виконавчих органів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської обл. 

 
         Самостійні управління відділи та установи           
  
К       Координація роботи комунальних підприємств, установ таорганізацій 
   
          Взаємодія з підприємствами, установами, організаціями  
         Секретар міської ради                                                                  М.Ф. Комарова 

Лубенський міський голова 

Секретар міської  ради 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

Відділ з  бух. обліку 
та звітності  

Відділ організаційного 
забезпечення діяльності 
ради та органів 
самоорганізації населення 
Сектор по роботі з органами 
самоорганізації населення 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців  
 
 
 

Відділ містобудування та 
архітектури 
 

Відділ економічного розвитку 
 і торгівлі 

Загальний відділ     
Сектор  звернень громадян та 
контролю  
 

Відділ сім’ї, молоді  та спорту   
Сектор з питань фіз. культури і спорту 

Служба у справах  
дітей    
Сектор з влаштування 
дітей до сімейних 
форм виховання 

Архівний сектор  

Сектор з  кадрової 
роботи  

 

Господарський відділ  

Юридичний відділ  
 
 

Сектор мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохорон. органами  

Сектор з питань надзвичайних  
ситуацій  

 
 

Центр надання адміністративних 
послуг 
Відділ з реєстрації місця проживання/ 
перебування фізичних осіб; 
Відділ з надання адміністративних послуг; 
Відділ по роботі з віддаленими робочими 
місцями 

Управління соціального захисту 
населення 
 

Відділ державного 
архітектурно-будівельного 
контролю  

Відділ державної реєстрації  
Сектор державної реєстрації юр. осіб та 
фіз. осіб – підприємців 
 

Відділ координації  закупівель, 
відкритих даних та цифрової 
трансформації    

Відділ технічних засобів та 
програмного забезпечення   

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Керуючий справами 
виконавчого комітету 

Старости   

Відділ внутрішнього 
аудиту та контролю у 
сфері праці  
Сектор внутрішнього 
аудиту 

Комунальні 
підприємства 

Управління з питань комунального 
майна та земельних відносин 
 

Управління житлово - 
комунального господарства  

Територіальний центр соціального 
обслуговування  населення 
 
Лубенський міський центр 
комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю 
 
Лубенський міський центр 
соціальних служб для дітей сім’ї та 
молоді 
 
Управління охорони здоров’я; 
Заклади охорони здоров’я 
 

Управління освіти; 
Заклади освіти 
 
 

Військовий комісаріат 
Управління культури і мистецтв; 
Заклади культури 
 Поліція 

СБ України 
Органи та служби 
цивільного захисту 

Прокуратура 
Казначейство 
Органи податкової 
служби 
Органи юстиції 
Суд 

ПАТ «Лубнигаз» 

 
ЛФ ПАТ «Полтаваобленерго» 

 

ГФ «Муніципальна служба правопорядку 

м. Лубни» 

 

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 
КП «Міський ринок» 
 

ЛВ Держгеокадастру у Полтавській 
обл. 
 

Центр зайнятості 
 Громадські організації 

 
Засоби масової інформації 
 

Фінансове управління 

Держпродспоживслужба 
 

Стадіон «Центральний» 

 
Відділ інформ. діяльн.  та 
комунікацій з громадськістю  
 

Радник міського 
голови 



  Додаток № 1  до рішення Лубенської  міської ради  від 17.12.2020 р. 

Структура виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської обл. 

 
        Секретар міської  ради           М.Ф. Комарова  

Лубенський міський голова 

Секретар міської  ради 
 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

Відділ з  бух. обліку та 
звітності - 5 
Начальник відділу, 
головний  бухгалтер; 
Заст. начальника 
відділу; 
Гол.спеціаліст – 3од. 

Відділ організаційного 
забезпечення діяльності 
ради та органів самоорганіз. 
населення - 11 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст – 2од. 
Сектор по роботі з органами 
самоорганізації населення: 
Спеціаліст 1 категорії. – 8 од. 
 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців - 3 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст – 2 од. 
 
 
 
 

Відділ містобудування та 
архітектури - 6 
Начальник відділу, 
головний архітектор; 
Гол. спеціаліст - 3 од. 
Сектор містобудівного 
кадастру: 
Завідувач сектору 
Головний спеціаліст 

 

Відділ економічного розвитку 
 і торгівлі - 6 
Начальник відділу; 
Заст. начальника відділу; 
Головний спеціаліст–4од. 

Загальний відділ    -   12 
Начальник відділу; 
Заст. начальника відділу; 
Головний спеціаліст -2 од. 
Діловоди – 6 од. 
Сектор  звернень громадян та 
контролю:  
Завідувач сектору; 
Головний спеціаліст. 

 

Відділ сім’ї, молоді та спорту  -  5 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст  - 2 од. 
Сектор з питань фіз. культури і спорту: 
Завідувач сектору;  
Головний спеціаліст 
 

Служба у справах 
дітей   -  6 
Начальник служби; 
Гол. спеціаліст - 2 од. 
Сектор з влаштування 
дітей до сімейних 
форм виховання: 
Завідувач сектору; 
Гол.спеціаліст– 2од. 

Архівний сектор - 3 
Завідувач сектору; 
Головний спеціаліст – 2од. 

Сектор з кадрової 
роботи -2 
Завідувач сектору; 
Головний спеціаліст; 

 

Господарський відділ  - 38 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст; 
Відповідальний черговий – 4 од. 
Водій – 5од. 
Прибиральник службових 
приміщень – 5од. 
Підсобний робітник – 15 од. 
Сторож -5 од. 
Опалювач - 2 од. 

Юридичний відділ  - 4 
Начальник відділу; 
Гол.спеціаліст- 3 од. 
 
 

Сектор мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними 
органами -2 
Завідувач сектору; 
Головний спеціаліст 

Сектор з питань надзвичайних 
ситуацій -2 
Завідувач сектору; 
Головний спеціаліст 

 
 

Центр надання адміністративних послуг 
- 27 
Начальник управління  
Відділ з реєстрації  місця  проживання / 
перебування фізичних осіб: 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст- 3  од. 
Відділ з надання адміністративних 
послуг: 
Начальник відділу; 
Адміністратор- 5 од. 
Відділ по роботі з віддаленими 
робочими місцями: 
Начальник відділу; 
Адміністратор- 8 од.;  
Головний спеціаліст-5 од. 
Територіальний підрозділ: 
Адміністратор; 
Головний спеціаліст 
 
 
 

 

Відділ державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю - 2 
Начальник відділу; 
Провідний спеціаліст. 

Відділ державної реєстрації - 7 
Начальник відділу, держ.реєстратор 
речових прав на нерухоме майно; 
Держ.реєстратор речових прав на 
нерухоме майно -  4 од. 
Сектор державної реєстрації юр. осіб та 
фіз. осіб - підприємців: 
Зав.сектору, держ.реєстр. юр.осіб та 
фіз.осіб -підпр. - 1 од. 
Держ.реєст.юр.осіб та фіз.осіб-підр.-1од. 
 

Відділ технічних засобів та 
програмного забезпечення-  
4 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст– 3 од. 

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Керуючий справами 
виконавчого комітету 

Старости  -  12 

Відділ внутрішнього 
аудиту та контролю у 
сфері праці – 3 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст; 
Сектор  внутрішнього 
аудиту: 
Завідувач сектору 
 

Відділ  інформ. діяльн.  та 
комунікацій з громадськістю -  2 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст 
 

Відділ координації закупівель, 
відкритих даних та цифрової 
трансформації -  2 
Начальник відділу; 
Головний спеціаліст. 
 

Радник міського  
голови 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення Лубенської міської ради від  

17.12.2020р. "Про затвердження структури виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області  
та структури виконавчих органів ради Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області її у новій редакції 
 

 Вказаний проєкт рішення  розроблений з метою забезпечення 

ефективного функціонування  органів місцевого самоврядування у зв’язку із 

реорганізацією сільських рад та її виконавчих комітетів шляхом приєднання 

до Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. 
 
Цим проєктом передбачені такі зміни:  
-     вивести посади «старости» - 7 штатних одиниць; 
- змінити найменування організаційного відділу на "відділ 

організаційного забезпечення діяльності ради та органів самоорганізації 

населення"; 
 
- створити відділи: 

- відділ технічних засобів та програмного забезпечення - 4 штатних одиниці: 
начальник відділу, головний спеціаліст - 3 штатні одиниці (за рахунок посад 

завідувача та головного спеціаліста сектору технічних засобів та 

програмного забезпечення); 
- відділ координації закупівель, відкритих даних та цифрової трансформації - 
2 штатні одиниці: начальник відділу, головний спеціаліст; 
- відділ внутрішнього аудиту та контролю у сфері праці  із сектором 

внутрішнього аудиту - 3 штатні одиниці: начальник відділу, головний 

спеціаліст, завідувач сектору внутрішнього аудиту (за рахунок посади 

завідувача сектору внутрішнього контролю та аудиту); 
-  у Центрі надання адміністративних послуг: відділ з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб - 4 штатні одиниці: начальник 

відділу, головний спеціаліст - 3 штатні одиниці  (за рахунок 4-х штатних 

одиниць сектору з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб);   
відділ з надання адміністративних послуг: начальник відділу,  адміністратор - 
5 штатних одиниць (за рахунок 6 штатних одиниць адміністраторів);  відділ 

по роботі з віддаленими робочими місцями  10 штатних одиниць: начальник 

відділу, адміністратор - 8 штатних одиниць, головний спеціаліст - 5 штатних 

одиниць та створити у відділ територіальний підрозділ - 2 штатні одиниці:  
адміністратор та головний спеціаліст; ввести посаду начальника управління 

(за рахунок посади начальника відділу Центру надання адміністративних 

послуг);  
 
 - створити сектори: 
- у відділі містобудування та архітектури сектор містобудівного кадастру, 

ввівши додатково посади: завідувача сектору, головного спеціаліста; 
- у відділі сім’ї, молоді та спорту сектор з питань фізичної культури і спорту 

та ввести додатково посади:  завідувача сектора; головного спеціаліста; 



- у службі у справах дітей сектор з влаштування дітей до сімейних форм 

виховання та ввести додатково посади: завідувача сектору; головного 

спеціаліста - 3 штатні одиниці (за рахунок 2-х штатних одиниць провідного 

спеціаліста); 
 
 - додатково ввести посади: 
-  радник Лубенського міського голови; 
-  у відділ економічного розвитку і торгівлі посади головного спеціаліста - 3 
штатні одиниці (за рахунок 2-х штатних одиниць провідного спеціаліста); 
-  у відділ державної реєстрації одну посаду державного реєстратора; 
- у загальний відділ посади: заступника начальника відділу, головного 
спеціаліста - 2 штатні одиниці (за рахунок посади провідного спеціаліста), 

діловода - 6 штатних одиниць; 
- в юридичному відділі ввести 2 посади головного спеціаліста (за рахунок 2-х 

штатних одиниць провідного спеціаліста); 
- у господарський відділ:  
 - головний спеціаліст - 1 штатна одиниця; 
 - водій легкового автомобіля - 2 штатні одиниці; 
 - прибиральник службових приміщень - 2 штатні одиниці; 
 - підсобний робітник - 15 штатних одиниць; 
 - сторож - 5 штатних одиниць; 
 - опалювач - 2 штатні одиниці. 
- у сектор мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

одну посаду головного спеціаліста; 
- в архівний сектор одну посаду головного спеціаліста; 
 

- затвердження структури виконавчого комітету у новій редакції; 
- затвердження загальної чисельності виконавчого комітету Лубенської 

міської ради у кількості179 штатних одиниць; 
 
- затвердження структури виконавчих органів  Лубенської міської ради 

у новій редакції;  
- затвердження  загальної чисельності  виконавчих органів  Лубенської 

міської ради у кількості 366,25 штатних одиниць. 
 
Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного 

законодавства, зокрема: Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України "Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 

громад", Закону України  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2020 р. № 721-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Полтавської області". 
 

Завідувач сектору з кадрової 
роботи виконавчого комітету                                              Т.Г. Мелешко                            
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