
 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( сьома сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 

 08 квітня 2021 року 

 

Про внесення змін до Положення  

про помічника – консультанта депутата  

Лубенської міської ради Лубенського  

району Полтавської області  
 

 
  

           Розглянувши пропозиції депутата Лубенської міської ради Крамаренка 

Віталія  Володимировича про внесення змін до Положення  про помічника- 

консультанта депутата  Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, відповідно до Закону України «Про освіту», керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    
 

міська рада   в и р і ш и л а : 

1. Внести зміни до Положення про помічника-консультанта депутата 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, 

затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 18 лютого 2021 року, 

виклавши пункт 1.2. статті 1 Положення у такій редакції: 
 

«Помічником-консультантом депутата міської ради може бути 

громадянин України, який здобув базову середню освіту, або вищий 

освітньо-кваліфікаційний рівень освіти». 
 

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря Лубенської 

міської ради Комарову М.Ф. та 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  від 08.04.2021р. «Про внесення 

змін до Положення про помічника – консультанта депутата 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Проєкт рішення  розроблений юридичним відділом виконавчого комітету 

 міської ради  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  « Про статус депутата місцевих рад».  

 

 

 2.      Мета і шляхи її досягнення 

          Метою прийняття рішення є недопущення різночитань, формування 

логічного, законодавчо ув’язаного тексту рішення. 

 

 

3.      Правові аспекти 

 

Підставою для прийняття рішення є  Закон України  «Про освіту», 

звернення депутата міської ради Крамаренка В.В. 

 

4.      Джерела фінансування 

 

Фінансування не потребує. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Проєкт рішення не стосується інших органів. 

 

6. Громадське обговорення 
 

Рішення не потребує громадського обговорення. 

 

7. Прогноз результатів 
 

Прийняття рішення сприятиме правильному трактуванню вимог 

чинного законодавства . 

 

Начальник юридичного відділу     Наталія МЕЛЕНТЬЄВА 


