
 

                                            

                                                                            

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

25 травня 2022 року   № 99 

Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  

 

        

 

         Розглянувши клопотання Лубенського районного відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Полтавській області, керівників управлінь, відділів та 

служб виконавчого комітету Лубенської міської ради, враховуючи кадрові 

зміни та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

  

         1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

від 27 січня 2021 року № 9 «Про затвердження комісій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області», а саме:  

 1.1. Вивести Наталенка Сергія Миколайовича та ввести Сухопар Ларису 

Іванівну – директора комунального підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради до складу протиепідемічної 

комісії та Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (додатки №1 та 

№2). 

 1.2. Вивести Наталенка Сергія Миколайовича та ввести Діхтярь Юлію 

Анатоліївну – заступника начальника управління охорони здоровʼя 

виконавчого комітету Лубенської міської ради до складу комісії з призначення 

всіх видів соціальних допомог, пільг (додаток № 29). 

   1.3. Вивести Галушку Людмилу Іванівну та ввести Тесленко Руслану 

Олександрівну – начальника відділу з бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Лубенської міської ради до складу експертної комісії з 

визначення цінності документів  (додаток № 32). 

  1.4. Вивести Майбороду Дмитра Олексійовича та ввести Скічка Петра 

Анатолійовича – начальника Лубенського районного відділу поліції ГУ 

Національної  поліції в Полтавській області (за згодою) до складу таких комісій 

виконавчого комітету: 

- протиепідемічної комісії (додаток 1), 

- Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (додаток 2), 



- координаційної ради з питань розвитку підприємництва (додаток 7), 

- комісії з ліквідації стихійної торгівлі у Лубенській територіальній громаді 

(додаток 13). 

1.5. Ввести Євтушевського Максима Олександровича – головного 

спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Лубенської міської ради 

до складу комісії з питань захисту прав дитини (додаток 24). 

1.6. У звʼязку зі смертю вивести Даценко Наталію Федорівну та ввести 

Леоненко Інну Михайлівну – головного спеціаліста управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради до складу координаційної ради у 

справах дітей (додаток 25). 

 2. Затвердити комісію з питань забудови та благоустрою Лубенської 

територіальної громади в новому складі (додаток 1). 

   3. Внести зміни до пункту 1 «Комісія з обстеження доріг та дорожніх 

обʼєктів перед відкриттям автобусного маршруту загального користування у 

межах території Лубенської територіальної громади» та пункту 2 «Комісія з 

перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту загального 

користування, спеціальних перевезень у межах території Лубенської 

територіальної громади» рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради від 22 вересня 2021 року № 231 «Про затвердження  комісій при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради у новому складі», а саме: 

змінити посаду Клиші Віктора Миколайовича з головного спеціаліста на 

завідувача сектору з питань пасажирських перевезень відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

4. Вважати такими, що втратили чинність: 

- додаток 4 «Регламент  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування по м. Лубни» до рішення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27 січня 2016 року № 27 

«Про затвердження комісій при виконавчому комітеті Лубенської міської ради 

та положень про комісії»; 

- додатки 12 та 16 до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 

27 січня 2021 року № 9 «Про затвердження комісій виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області». 

 

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від                                      

25.05.2022  № 99 
 

 

Комісія 

з питань забудови та благоустрою  

Лубенської територіальної громади 
 

Діденко  

Олексндр Григорович 

- заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 

Шмонденко  

Андрій Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

головний архітектор міста, заступник голови 

комісії 

Ткаченко 

Лариса Віталіївна 

 

     Члени комісії: 

- головний спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, секретар комісії 

Бугай 

Інна Миколаївна 

- начальник відділу ДАБК виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

Богініч 

Павло Євгенійович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу запобігання надзвичайних ситуацій 

Лубенського районного управління ГУ ДСНС у 

Полтавській області (за згодою) 

Іващенко 

Олександр Григорович 

- начальник Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Євтушевський 

Максим Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Косолап 

Алла Андріївна 

- начальник КП «Лубни-водоканал» 

Князєв 

Олександр 

Володимирович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Приймак 

Дмитро Васильович 

- директор ОКВ ПТГ «Лубнитеплоенерго» (за 

згодою) 

Сосна 

Олександр Миколайович 

- в.о.директора КП «Сяйво» 

Шкарбань 

Сергій Васильович 

- начальник КП фірми «Лубниміськсвітло» 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                               Юлія БІЛОКІНЬ                          


