
                                                                                                            
 

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
23 лютого 2021 року  № 25 

 
Про затвердження переліку  
об’єктів  та видів робіт для  
відбування покарання  
у виді громадських та суспільно 
корисних робіт 
 
 Розглянувши клопотання Лубенського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області,   відповідно до 

ст.36 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 30-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  
в и р і ш и в : 

1. Затвердити на 2021 рік перелік об’єктів та види робіт для відбування 
покарання у виді громадських та суспільно корисних робіт засуджених та осіб, 

які вчинили адміністративне правопорушення: 
№ з/п Назва об’єкту, адреса Види робіт Відповідальні 

 
1. Комунальне підприємство фірма «Конвалія» 

(м.Лубни, вул. Мистецька,36) 
Робітники з 
озеленення 

Жук Н.С. 

2. Комунальне підприємство «Ритуалсервіс» 
(м. Лубни, вул. Березова, 55)  

Прибирання 

території  
Омельяненко Н.І. 

3. 

Лубенський районний  відділ поліції 

Головного управління Національної поліції 

в Полтавській області (м.Лубни, вул. 

Монастирська, 4) 

Прибирання 

території Майборода Д.О. 

4. 
Лубенський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 
(м.Лубни, вул. Монастирська, 38) 

Прибирання 

території  Пицяк В.П. 

5. 
Комунальне підприємство «Міський ринок» 

(м.Лубни, проспект Володимирський, 212а) 
Прибирання 

території  Семенюта О.І.  

6. 
Комунальне підприємство «Шляхрембуд» 

(м.Лубни, вул.Черняховського, 5) 
Прибирання 

території  Погорєлко В.І. 



7. КП «Чисте місто» (м. Лубни вул. Березова, 

55) 
Прибирання 

території  Романенко Д.В.  

8. Лубенська комунальна дирекція кінотеатру 

(м. Лубни проспект Володимирський, 16) 
Прибирання 

території 
Кулик Н.Г. 

9. Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради (м.Лубни, вул. Я.Мудрого, 33) 
Прибирання 

території 
Даценко М.П. 

10. Сільське комунальне підприємство «Сяйво» Прибирання 

території 
Томчук А.М. 

       
2. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради  № 6 від 29 січня 

2020 року «Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт для відбування 

покарання у виді громадських робіт» вважати таким, що втратило чинність. 
3. Організацію виконання рішення покласти на заступника начальника 

Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Сосну О.М. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.  
 
 
 
 
Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


