
 

 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (друга сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
17  грудня 2020 року 
 
Про зміну назви, затвердження структури, 
загальної чисельності Управління 
житлово-комунального  
господарства  виконавчого комітету  
Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області 
 

З метою покращення роботи житлово-комунального господарства на 

території Лубенської територіальної громади,  в умовах розширення кола 

завдань, які стоять перед відділом житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва, враховуючи, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 р. № 721-р «Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад  Полтавської області», 
керуючись статтями 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

міська рада   в и р і ш и л а: 
   

 1. Змінити назву «Відділ житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради», на 
«Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області».  

2. Ввести додатково наступні посади: начальник Управління; заступник 

начальника Управління, начальник відділу комунального господарства та 

капітального будівництва; начальник відділу благоустрою; начальник відділу, 

головний бухгалтер;  головний спеціаліст – 3 одиниці; провідний спеціаліст – 5 
одиниць. 

3. Скоротити посади: начальника відділу житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва, заступника начальника відділу 

житлово-комунального господарства та капітального будівництва, завідувача 

сектору з бухгалтерського обліку та звітності  відділу житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської 

міської ради. 
4. Затвердити структуру Управління житлово-комунального господарства  

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 
області (додається). 

 5. Затвердити загальну чисельність Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області в кількості 18,5 штатних одиниць. 



 
 
6.  Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 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                                                   О.П. Грицаєнко 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Секретар міської ради                                                              М.Ф. Комарова 
   
Голова постійної депутатської  
комісії з питань планування бюджету 
та фінансів                                                                                       Р.В. Сендзюк         
 
                                                                                                                                                                                                                     
Голова постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності 
та екології                                                                                         С.Л. Супрун 
 
Заступник міського голови                                                           О.Г. Діденко 
           
Начальник фінансового 
управління 
                                                                                                        Т.О. Романенко 
 
Начальник юридичного 
відділу 
                                                                                                       Н.М. Мелентьєва 
 
Завідувач сектору з кадрової роботи                                         Т.Г. Мелешко 
 
Начальник відділу 
житлово-комунального господарства 
та капітального будівництва                                                            О.М. Сосна 
виконавчого комітету міської ради 
 
Начальник організаційного 
відділу                                                                                               Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галушка О.О.,  
тел.74-801 

                 
 



 
                  
 
                             

                                                                                              Додаток  
                                                                                              до рішення Лубенської міської ради    
                                                                                              Лубенського району 
                                                                                              Полтавської області 

                                                                   від 17 грудня 2020 року 
 

Структура  
Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*працівники, що не є посадовими особами місцевого самоврядування 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    М.Ф. Комарова 
 
 

Начальник Управління 

Відділ комунального 

господарства та 

капітального 

будівництва 
 

Заступник начальника 

Управління, 

начальник відділу 

комунального 

господарства та 

капітального 
будівництва 
 
Головний спеціаліст - 
      4 одиниці 
 
Провідний спеціаліст- 
       2 одиниці 
 

Відділ благоустрою  
 
 
 
 

  Начальник відділу 
 
Головний спеціаліст - 
         2 одиниці 
 
Провідний спеціаліст - 
         2 одиниці 
 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 
 
Начальник 

відділу, 
головний 

бухгалтер 
 
Головний 

спеціаліст 
 
Провідний 

спеціаліст 
 

Господарська 
група * 

 
Діловод- 
1 ос. 
 
Водій- 
 1 ос. 
 
Прибиральник- 
 0,5 ос. 
 



Пояснювальна записка  
до проєкту рішення «Про затвердження структури, Положення про 

Управління житлово-комунального 
господарства  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області» 

 
       Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на 

інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади  
тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 

значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності.              
  Для  забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального 

господарства в населених пунктах Лубенської територіальної громади,  в умовах 

розширення кола завдань, які стоять перед відділом, враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 721-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад  

Полтавської області» цим проєктом передбачаються зміни: 
    1. В  найменуванні  відділу на «Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району» (далі Управління ЖКГ виконкому  Лубенської міськради); 
    2.  В створенні відділів при Управлінні, а саме : 
- відділу комунального господарства та капітального будівництва загальною 

чисельністю сім одиниць (заступник начальника управління, начальник відділу 

комунального господарства та капітального будівництва; головні спеціалісти 4 

од., провідні спеціалісти 2 од. ) за рахунок посади начальника відділу, заступника 

начальника, головних спеціалістів 2 штатні одиниці; 
- відділу благоустрою - чисельністю п’ять одиниць (начальник відділу 

благоустрою, головні спеціалісти 2 од., провідні спеціалісти 2 од.) за рахунок 

посади головного спеціаліста; 
- відділу бухгалтерського обліку та звітності загальною чисельністю три 

одиниці (начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний 

бухгалтер; головний спеціаліст; провідний спеціаліст) за рахунок завідувача 

сектору з бухгалтерського обліку та звітності та головного спеціаліста. 
-  господарська група 2,5 одиниці (діловод -1, водій-1, прибиральник -0,5). 

Управління ЖКГ виконкому  Лубенської міськради чисельністю 16 штатних 

одиниць - посадові особи місцевого самоврядування та  2,5 одиниці працівники за 

договором. 
 
 

Начальник відділу  
житлово-комунального господарства 
та капітального будівництва                                                         О.М. Сосна 
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