
  

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

22 вересня  2021 року  № 231 
 

Про затвердження  комісій при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради 

у новому складі  
 

У зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради, відповідно до  наказу Міністерства інфраструктури 

України від 15.07.2013 р. № 480 «Про затвердження Порядку організації 

перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом» та наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 р. № 278 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного 

маршруту», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  вирішив: 
 

1. Затвердити  наступні комісії при виконавчому комітеті  Лубенської 

міської ради у новому складі: 
 

1. Комісія з обстеження доріг та дорожніх об’єктів перед відкриттям   

автобусного маршруту загального користування у межах території 

Лубенської територіальної громади 
 

Соболєв Олег 

Анатолійович 
 

- перший заступник Лубенського міського голови, 

голова комісії 

Князєв Олександр 

Володимирович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

 

Галушка Олена  

Олегівна  

- головний спеціаліст відділу благоустрою 

Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 
 

Клиша Віктор 

Миколайович 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 



 

Литвин Сергій 

Михайлович 

 

-  старший державний інспектор відділу 

державного контролю на автомобільному 

транспорті Департаменту державного контролю на 

транспорті Державної служби України з безпеки 

на транспорті (за згодою) 

 

Погорєлко Владислав 

Іванович 

- директор комунального підприємства  

«Шляхрембуд» 

 

Сурмило Руслан  Петрович  - старший сержант сектору реагування 

патрульної поліції Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції України в Полтавській області (за згодою) 

 

Шевела 

Олександр Вікторович  

 

- провідний інженер ТОВ «Полтаватранс» (за 

згодою) 

Шкарбань 

Сергій Васильович 

 

- директор комунального підприємства фірми 

«Лубниміськсвітло» 

Шмонденко Андрій 

Григорович 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради  

 

2. Комісія з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту   

загального користування, спеціальних перевезень у межах території 

Лубенської територіальної громади 

 

Соболєв Олег 

Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського голови, 

голова комісії 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії  

 

Шевела 

Олександр Вікторович  

 

- провідний інженер ТОВ «Полтаватранс», 

секретар комісії (за згодою) 

Члени комісії: 

 

Бойко Юлія Сергіївна 

 

- головний державний інспектор відділу  з 

питань трудових відносин і зайнятості 

Управління Держпраці у Полтавській області (за 

згодою) 



 

Клиша Віктор 

Миколайович 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

Князєв Олександр 

Володимирович 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

Литвин Сергій 

Михайлович 

 

-  старший державний інспектор відділу 

державного контролю на автомобільному 

транспорті Департаменту державного контролю 

на транспорті Державної служби України з 

безпеки на транспорті (за згодою) 

 

Сурмило Руслан  Петрович - старший сержант сектору реагування 

патрульної поліції Лубенського районного 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Полтавській 

області (за згодою) 

 

2. Надати право Комісії з перевірки відповідності паспорта автобусного 

маршруту  загального користування, спеціальних перевезень у межах території 

Лубенської територіальної громади залучати до роботи представників 

перевізника та замовника послуг. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 25.10.2017 р. № 263  «Про затвердження комісій 

при виконавчому комітеті Лубенської міської ради у новому складі». 

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської  міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


