
 

                                            

                                                                            

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

04 квітня 2022 року   № 67 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету  

Лубенської міської ради  

від 26 травня 2021 року № 103 «Про 

створення комісії з питань поводження 

з безхазяйними відходами на території 

Лубенської територіальної громади» 

 

         У зв’язку з кадровими змінами в Управлінні житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (далі Управління) та ліквідацією громадського 

формування «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни», керуючись ст. 12 

Закону України «Про відходи», Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.08.1998р. № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та 

обліку безхазяйних відходів» та ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

  

     1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

від 26 травня 2021 року № 103 «Про створення комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території Лубенської територіальної громади», а 

саме викласти Додаток 1 до рішення в новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

(начальник Управління Князєв О.В.) 

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 



 

                                                                                            Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від                                      

04.04.2022    № 67 

 
 

Склад комісії  

з питань поводження з безхазяйними відходами  

на території Лубенської територіальної громади 
 

Князєв  

Олександр 

Володимирович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської 

області, голова комісії 

Шмонденко 

Андрій 

Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, головний 

архітектор міста, заступник голови комісії 

Галушка Олена 

Олегівна 

 

 

 

     Члени комісії: 

 

- головний спеціаліст відділу благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, секретар комісії 

 

 

Єрченко 

Олександр 

Володимирович 

- головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

Крамаренко 

Віталій 

Володимирович 

- голова постійної депутатської комісії з питань 

економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій (за згодою) 

Обмок  

Інна Федорівна 

- член постійної депутатської комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної 

власності та екології (за згодою) 

Півнюк Костянтин 

Михайлович 

- головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                               Юлія БІЛОКІНЬ                          


