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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 22 вересня 2021 року       №   235                                                                                                   

  

Про  комунальну забудову 
                                          

                  Розглянувши подані заяви, відповідно до ст. 36 Закону України 

„Про регулювання містобудівної діяльності”, керуючись підпунктом 1 

пункту „а” ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив :     

 

1. Дозволити Комунальному міському парку культури та 

відпочинку реконструкцію парку "Молодіжний" в місті Лубни. 

1.1.Зобов’язати Комунальний міський парк культури та 

відпочинку виготовити проєктну документацію та погодити її у 

встановленому порядку.  
 

2. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт) водопроводу по вулиці Шкільній в селі Михнівці 

Лубенського району.   

2.1.Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку.  
 

3. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт) водопроводу від водонапірної вежі до вулиці Лісної в 

селі Мацківці Лубенського району.   

3.1.Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку.  
 

4. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради будівництво пам’ятного 

знаку військовим 25-ї мотострілецької дивізії - учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС в сквері "Третього тисячоліття" в місті Лубни.  

4.1.Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку.  
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5. Внести зміни в п.5 рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 26 серпня 2021 року №206 "Про комунальну забудову", 

виклавши його в новій редакції: Дозволити Управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради технічне переоснащення (капітальний ремонт)  мереж опалення та 

гарячого водопостачання, які прокладені по підвальному приміщенню 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Гвардійська, 4. 

 

6. Внести зміни в п.6 рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 26 серпня 2021 року №206 "Про комунальну забудову", 

виклавши його в новій редакції: Дозволити Управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради технічне переоснащення (капітальний ремонт)  мереж опалення та 

гарячого водопостачання, які прокладені по підвальному приміщенню 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Вишневецьких, 7. 

 

7. Внести зміни в п.7 рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 26 серпня 2021 року №206 "Про комунальну забудову", 

виклавши його в новій редакції: Дозволити Управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради технічне переоснащення (капітальний ремонт)  мереж опалення та 

гарячого водопостачання, які прокладені по підвальному приміщенню 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Вишневецьких, 9.  

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів   ради 

Діденка О.Г.    

 

 

              Лубенський  міський голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


