
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова шоста сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 березня 2021 року 

 

 

Про врегулювання питань  

щодо газопостачання та розподілу 

природного газу 

 

 

 Керуючись статтями 7, 140-146 Конституції України, ст. 26, 60, 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою 

зниження соціальної напруги в суспільстві, захисту інтересів Лубенської 

територіальної громади, недопущення безпідставного безоплатного 

використання майна держави і Лубенської територіальної громади,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Ініціювати перед Лубенською районною радою Полтавської області 

створення районного комунального підприємства з розподілу 

природного газу на основі спільної власності територіальних громад 

Лубенського району. 

2. Створити робочу групу у складі: 

 

1. Соболєв Олег Анатолійович – перший заступник міського голови 

2. Супрун Сергій Леонідович – голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології 

3. Крамаренко Віталій Володимирович - голова постійної 

депутатської комісії з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських 

територій 

4. Мелентьєва Наталія Миколаївна – начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  



5. Іващенко Олександр Григорович – начальник Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого 

комітету 

6. Солоп Наталія Петрівна – представник громадськості (за згодою) 

7. Ащаулов Микола Єфремович – представник громадськості (за 

згодою) 

8. Максимов Віктор Вікторович – представник громадськості (за 

згодою). 

 

Делегувати робочій групі повноваження щодо представлення інтересів 

Лубенської територіальної громади при створенні районного комунального 

підприємства. 

 3. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Лубенської 

територіальної громади газорозподільних систем (підвідних, вуличних 

газопроводів та споруд на них), що розташовані на території Лубенської 

територіальної громади та належать до державної власності. 

4. Звернутись до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

енергетики України щодо передачі газорозподільних систем (підвідних, 

вуличних газопроводів та споруд на них) з державної власності у комунальну 

власність Лубенської територіальної громади (текст звернення додається). 

5. Просити Фонд державного майна України погодити передачу з 

державної власності у комунальну власність Лубенської територіальної 

громади газорозподільних систем (підвідних, вуличних газопроводів та 

споруд на них), що розташовані на території Лубенської територіальної 

громади та належать до державної власності. 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О.А., постійні депутатські 

комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності 

та екології, та з питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій. 

  
    

 Лубенський міський голова                Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток  

до рішення Лубенської міської ради 

від 17.03.2021 року 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

до Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України щодо 

передачі  газорозподільних систем (підвідних, вуличних газопроводів та 

споруд на них)  з державної власності у комунальну власність Лубенської 

територіальної громади 

 

  

З метою зниження соціальної напруги в суспільстві, захисту інтересів 

Лубенської територіальної громади, недопущення безпідставного та 

безоплатного використання майна держави і Лубенської територіальної 

громади Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області 

просить Вас прийняти рішення про передачу газорозподільних систем 

(підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них) з державної власності у 

комунальну власність Лубенської територіальної громади. 
 

 

 

 

Секретар міської ради     Маргарита КОМАРОВА  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


