
 

1 

 

 

                                                           

 
                                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 22 вересня 2021 року    №   239                                                                                                    

  

Про розміщення спортивних майданчиків 
                                            

                  Розглянувши подану заяву, відповідно до ст. 36 Закону України 

„Про регулювання містобудівної діяльності”, керуючись підпунктом 1 

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

з метою реалізації інфраструктурних проєктів, розвитку об’єктів соціально-

культурної сфери та популяризації здорового способу життя, 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив :     

 

1. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни, 

проспект Володимирський, 63. 

 1.1.Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

2. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни, 

проспект Володимирський, 95. 

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 влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Ватутіна, 45. 

3.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 
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4. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Садова, 50. 

4.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

5. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Гвардійська, 9. 

5.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

6. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Індустріальна, 10А. 

6.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

7. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Ватутіна, 35. 

7.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

8. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: Лубенський 

район, село Солониця, вулиця Зайкевича,18 

8.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

9. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради влаштувати основу для 

мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: Лубенський 

район, село Засулля, вулиця Лісна, 25. 

9.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 
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10. Організацію виконання рішення покласти на начальника 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Князєва О.В. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів   ради 

Діденка О.Г.    

 

 

 

 

              Лубенський  міський голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО   


