
 
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ  

 
23.06. 2021 року  №  137 
 
Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради від 27 січня 2021 року № 9 «Про 

затвердження комісій виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» 
 

У зв’язку зі змінами у адміністративно-територіальному устрої України, з 

метою забезпечення діяльності Лубенської міської ради та її виконавчих 

органів, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування», керуючись статтями 30 та 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 
1. Внести до додатку 10 до рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 27 січня 2021 року № 9 «Про затвердження комісій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського  району 

Полтавської області» такі зміни: 
- назву «Конкурсний комітет з визначення автомобільного перевізника 

для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

в м. Лубни» викласти у новій редакції: «Конкурсний комітет з визначення 

автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування 

у межах території Лубенської територіальної громади»; 
- вивести зі складу конкурсного комітету Звагольського Валерія 

Петровича - головного спеціаліста  відділу державного контролю та нагляду за 

безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області; 
- ввести до складу конкурсного комітету Лисенка Сергія Олексійовича – 

начальника відділу надання адміністративних послуг у Полтавській області  

Слобожанського міжрегіонального Управління Укртрансбезпеки (за згодою) . 
2. Внести до додатку 11 до рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 27 січня 2021 року № 9 «Про затвердження комісій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського  району 

Полтавської області» такі зміни: 



- назву «Конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи 

конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника для 

перевезення  пасажирів  на  автобусному маршруті загального користування в 

м. Лубни» викласти у новій редакції: «Конкурсний комітет з визначення 

підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з 

організації забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування 

у межах території Лубенської територіальної громади». 
3. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради                   
Цох-Карунську О.Г. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 
 

 
Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


