
 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 29  серпня 2022 року № 162 

 

Про затвердження спостережної комісії  

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області  

у новому складі 

 

У зв’язку з припиненням повноважень спостережної комісії виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, з 

метою забезпечення ефективної роботи комісії, керуючись положенням про 

спостережну комісію, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 23 лютого 

2021 року №20 (додаток 12), постановою Кабінету Міністрів України від 1 

квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та 

піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (зі змінами), Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в: 

 

1.  Затвердити спостережну комісію виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області у новому складі: 

 

Білокінь  

Юлія Михайлівна  

 

- керуючий справами виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, голова комісії  

Мартинова   

Юлія Миколаївна   

  

- фахівець із соціальної роботи Лубенського 

міського центру соціальних служб, секретар 

комісії  

Члени комісії:  

Горобець  

Інна Олександрівна  

- юрисконсульт Лубенської міськрайонної філії 

Полтавського обласного центру зайнятості (за 

згодою)  



Даценко  

Жанна Миколаївна  

- заступник директора Територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лубенської міської ради  

Кандул  

Світлана Григорівна  

- член громадської організації «Оберіг Посулля» 

(за згодою)  

Коровіцин  

Олег Олексійович 

-голова відокремленого підрозділу ГО «Фонд 

інвалідів Чорнобиля» Полтавської області в м. 

Лубни (за згодою) 

Мисник  

Тетяна Костянтинівна  

- голова жіночої ради мікрорайону № 4 (за 

згодою) 

Мороз  - голова громадської організації «Комітет по 

боротьбі з корупцією в органах державного 

управління та правоохоронних органах України» 

(за згодою)  

Олександр Олександрович-   

Сивуха  

Віктор Вікторович  

- заступник голови громадської організації 

«Лубенське міжрайонне обʼєднання ветеранів  

АТО», член виконавчого комітету  (за згодою)  

Стрільченко  

Владислав Володимирович  

- член молодіжної громадської організації  

«Євроклуб-Лубни» (за згодою)  

Супрун  

Сергій Леонідович  

- директор Лубенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової  

допомоги, депутат Лубенської міської ради  

Чепур  

Олександр Сергійович 

-голова Полтавської обласної молодіжної 

організації «Твій Світ» (за згодою)  

Щербак  

Віктор Олексійович  

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської  

міської ради  

2. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27 жовтня 

2021 року №272 «Про внесення змін до складу спостережної комісії 

виконавчого комітету Лубенської міської ради», п. 15 рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради від 27 січня 2021 року №9 «Про затвердження 

комісій виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області», вважати такими, що втратили чинність.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М.  

 

 

Лубенський міський  голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО  


