
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п՚ята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 року 

Про  членство Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської  

області в Асоціації «Полтавська обласна  

Асоціація органів місцевого самоврядування» 
 

 

      З метою розширення можливостей соціально-економічного розвитку, 

захисту прав та інтересів Лубенської територіальної громади, керуючись ст.4 

Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»,   ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 

міська рада   в и р і ш и л а: 

 

 1. Продовжити членство в Асоціації «Полтавська  обласна Асоціація органів 

місцевого самоврядування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, яка є правонаступником Лубенської міської ради. 

 2. Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка Олександра 

Петровича бути представником Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області в Асоціації «Полтавська  обласна Асоціація органів місцевого 

самоврядування». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення 

законності, правопорядку та  протидії корупції. 

 

 

 

  

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО                    

  

 

 

 



Пояснювальна записка до проєкту рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області від 18.02.2021р. 

«Про  вступ Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області до Асоціації «Полтавська обласна Асоціація органів місцевого 

самоврядування» 

 

 

Проєкт рішення  розроблений відповідно до рішення Полтавської 

обласної ради від 01.06.2016 року № 115 «Про створення Полтавської 

обласної Асоціації органів місцевого самоврядування», Закону України «Про 

асоціації органів місцевого самоврядування» . 

Метою прийняття рішення є     ефективного здійснення повноважень, 

узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та 

інтересів територіальної громади, сприяння  місцевому та регіональному 

розвитку. 

 Правовою підставою для прийняття рішення є Закон  України «Про 

асоціації органів місцевого самоврядування», рішення Полтавської обласної 

ради від 01.06.2016 року № 115 «Про створення Полтавської обласної 

Асоціації органів місцевого самоврядування».  
 

 

 

 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

та органів самоорганізації населення  

виконавчого комітету міської ради                        Наталія УВАРОВА 
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