
 

1 

 

 

                                                           

 
                                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 24 березня 2021 року    №  60                                                                                                   

  

Про  промислову, громадську    

та житлово-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 

в и р і ш и в :     

 

             1. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  улаштувати малу 

архітектурну форму на контейнерному  майданчику для сміття по  провулку 

Тернівському 4 у місті Лубни. 

             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  улаштувати малу 

архітектурну форму на контейнерному  майданчику для сміття по проспекту 

Володимирському, 218 у місті Лубни. 

            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   улаштувати малу  

архітектурну форму на контейнерному  майданчику для сміття по вулиці 

Гоголя, 12 у місті Лубни. 

           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  улаштувати малу  

архітектурну форму на контейнерному  майданчику для сміття по вулиці 

Дмитра Сірика у місті Лубни. 

         4.1 Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства   

виконавчого комітету Лубенської міської ради  виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку.    

 

            5. Дозволити Лубенській комунальній дирекції кінотеатру  

влаштувати пандус для інвалідів та інших маломобільних груп населення 

біля кінотеатру за адресою: місто Лубни, проспект Володимирський, 16. 

            5.1 Зобов’язати Лубенську комунальну дирекцію кінотеатру  

виготовити проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

            6.  Дозволити Лубенській комунальній дирекції кінотеатру   

капітальний ремонт частини фасаду кінотеатру «Київська Русь» за адресою: 

місто Лубни, проспект Володимирський, 16. 

            6.1 Зобов’язати Лубенську комунальну дирекцію кінотеатру  

виготовити проєктнну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

           7. Дозволити Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради   
реконструкцію системи опалення нежитлової будівлі - спортзалу з 

влаштуванням твердопаливної  теплової генераторної  за адресою: місто 

Лубни, вулиця Грушевського Михайла, 4. 

          7.1 Зобов’язати Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради  

виготовити проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 
 

          8. Дозволити ОСББ «Ювілейний 18А» влаштувати майданчик з 

твердим покриттям для проведення організаційних та святкових заходів на 

земельній ділянці ОСББ за адресою: місто Лубни, вулиця Гагаріна,18А. 

        

          9.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської 

ради №102 від 24 червня 2020 року пункт 1«Про промислову, громадську та 

житлово-комунальну забудову», а саме: «Управлінню культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  виступити замовником 

при реконструкції дитячого майданчика в Центральному парку культури та 

відпочинку по проспекту Володимирському». 

 

          9.1.  Проєктну документацію, розроблену на комунальний міський парк 

культури та відпочинку, вважати дійсною для Управління культури і 

мистецтв».  
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  10. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

№130 від 29 липня 2020 року пункт 9 «Про промислову, громадську та 

житлово-комунальну забудову», а саме: «Управлінню культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  виступити замовником 

при будівництві інженерних мереж до тимчасової споруди (громадської 

вбиральні) з проведенням благоустрою в дитячому парку імені Донченка за 

адресою: вулиця Мистецька,3А». 

          10.1.  Проєктну документацію, розроблену на комунальний міський 

парк культури та відпочинку, вважати дійсною для Управління культури і 

мистецтв».  

             
         11. Організацію    виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Шмонденка А.Г.            

 

           12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів   ради 

Діденка О.Г.    

 

 

 

              Лубенський  міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   


