
                                                                       

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія восьмого скликання) 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 червня  2021 року  

 

Про затвердження структури Управління з питань  

комунального майна та земельних відносин   

у новій редакції 

 
З метою забезпечення ефективного функціонування Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, забезпечення утримання нежитлової будівлі по площі Бекетова, 19 

в м. Лубни, керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до структури Управління з питань комунального майна 

та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради, ввівши 

додатково штатну одиницю підсобного робітника. 

2. Затвердити структуру Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради в новій 

редакції, що додається.  

         3. Затвердити загальну чисельність Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради у 

кількості 34,5 штатних одиниць. 

          4. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради внести відповідні зміни до 

штатного розпису з 15 червня 2021 року. 

 5. Рішення Лубенської міської ради від 17 грудня 2020 року «Про 

затвердження структури Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин  у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність. 

          6. Контроль за виконанням рішення покласти на   постійну  депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів.   

  

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



                                                                                                                                                                                                 Додаток до рішення міської ради від 10.06.2021 року 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Маргарита  КОМАРОВА                                                                                     

 

Начальник Управління 

1 одиниця 

Відділ 
земельних відносин 

23 одиниці 

Заступник начальника 
Управління, начальник 

відділу земельних відносин 
1 одиниця 

Перший заступник 
начальника Управління, 

начальник відділу 
комунального майна 

1 одиниця 

 

 

1 одиниця 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності 
 2 одиниці 

 

2 одиниці 

Водій легкового 
автомобіля 
1 одиниця 

Відділ  
комунального майна 

3 одиниці 
 

Прибиральник 
службових приміщень 

0,5 одиниці 
 

Діловод  

1 одиниця 

1 одиниця 

Підсобний 
працівник 

 
1 одиниця 
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