
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

24 листопада  2021 року  № _____ 
 

Про внесення змін до рішень  

виконавчого комітету Лубенської  

міської ради  
 

Розглянувши клопотання начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О., 

начальника Лубенського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області Шніта Ю.Г., начальника 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Князєва О.В., начальника відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради Шмонденка А.Г., 

начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Башлій Т.В., з метою забезпечення ефективної роботи комісій та 

враховуючи кадрові зміни, керуючись ст.40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  вирішив: 

1. Внести зміни до складу комісії щодо розгляду заяв членів сімей 

загиблих військовослужбовців та осіб з інвалідністю про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23 листопада 2016 

року   № 314 «Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 

військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення», а саме: вивести зі складу комісії: 

- Шингарія Олександра Івановича та ввести до складу комісії Харченко 

Ірину Василівну – заступника Лубенського міського голови та затвердити її 

головою комісії; 

- посаду члена комісії Балка Сергія Олександровича змінити на посаду 

першого заступника начальника Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради; 

- посаду Цимбала Віктора Миколайовича змінити на посаду директора 

Лубенського міського центру соціальних служб. 
 

2. Внести зміни в додаток 1 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», а саме: вивести зі складу протиепідемічної комісії 
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Грищука Андрія Вікторовича і Сосну Олександра Миколайовича та ввести до 

складу комісії Бехтера Сергія Анатолійовича – начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лубенського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській 

області (за згодою) та Яременка Олександра Миколайовича – начальника 

відділу благоустрою Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубьенської міської ради. 
 

3. Внести зміни в додаток 2 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», а саме: вивести зі складу Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії Грищука Андрія Вікторовича та Сосну Олександра 

Миколайовича та ввести до складу комісії: 

- Шніта Юрія Георгійовича – начальника Лубенського районного управ-

ління Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області та 

затвердити його заступником голови комісії (за згодою); 

- Бурлаку Григорія Михайловича – заступника начальника управління – 

начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Лубенського районного управління Головного управління Держпродспожив-

служби у Полтавській області (за згодою); 

- Яременка Олександра Миколайовича - начальника відділу благоустрою 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубьенської міської ради. 
 

4. Внести зміни в додаток 5 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», а саме: вивести зі складу адміністративної комісії Сосну 

Олександра Миколайовича та ввести до складу  комісії Князєва Олександра 

Володимировича – начальника Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради; Яременка Олександра 

Миколайовича – начальника відділу благоустрою Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 

5. Внести зміни в додаток 6 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», а саме: вивести зі складу комісії  з розгляду питань надання твердого 

палива у вигляді дров та   матеріальної допомоги населенню Лубенської 

територіальної громади Волович Крістіну Сергіївну та ввести до складу комісії 

Кириленко Євгенію Іванівну – завідувача відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської 

ради та затвердити її секретарем цієї комісії. 
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6. Внести зміни в додаток 12 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», а саме: вивести зі складу комісії з перевірки відповідності 

паспорта автобусного маршруту загального користування в м.Лубни умовам 

перевезень Сосну Олександра Миколайовича та ввести до складу комісії 

Пасічника Віктора Івановича – заступника начальника Управління, начальника 

відділу комунального господарства та капітального будівництва Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міськакої ради. 

7. Внести зміни в додаток 13 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», а саме: вивести зі складу комісії з ліквідації стихійної 

торгівлі у Лубенській територіальній громаді Грищука Андрія Вікторовича та 

ввести до складу комісії Шніта Юрія Георгійовича – начальника Лубенського 

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області (за згодою). 
 

8. Внести зміни в додаток 14 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», а саме: вивести зі складу комісії з питань вдосконалення 

діяльності підприємств сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутових 

послуг та ринків Грищука Андрія Вікторовича та Сосну Олександра 

Миколайовича та ввести до складу комісії Шніта Юрія Георгійовича – 

начальника Лубенського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою) та Яременка 

Олександра Миколайовича - начальника відділу благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 
 

9. Внести зміни в додаток 16 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», а саме: вивести зі складу комісії з питань забудови та 

благоустрою Лубенської територіальної громади Сосну Олександра 

Миколайовича та Зінник Любов Миколаївну та ввести до складу комісії  

Князєва Олександра Володимировича – начальника Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради та 

Ткаченко Ларису Віталіївну – головного спеціаліста відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради та затвердити її 

секретарем цієї комісії. 
 

10. Внести зміни в додаток 18 до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської  ради від 27 січня 2021 року № 9 «Про затвердження комісій 
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виконавчого комітету Лубенської  міської ради Лубенського району 

Полтавської області», а саме: вивести зі складу комісії з питань формування у 

2020 році пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа Сосну Олександра Миколайовича та ввести до 

складу комісії Князєва Олександра Володимировича – начальника Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 

11. Внести зміни в додаток 23 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», а саме: вивести зі складу комісії з розгляду питань щодо 

відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) та 

постачання гарячої води Грищука Андрія Вікторовича та Сосну Олександра 

Миколайовича  та ввести до складу комісії Шніта Юрія Георгійовича – 

начальника Лубенського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою) та Пасічника 

Віктора Івановича - заступника начальника Управління, начальника відділу 

комунального господарства та капітального будівництва Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради та 

затвердити його заступником голови комісії. 
 

12. Внести зміни в додаток 24 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», а саме: вивести зі складу комісії з питань захисту прав 

дитини Рак Тетяну Олександрівну та ввести до складу комісії Парнюк Інну 

Василівну – головного спеціаліста служби у справах дітей виконавчого комітету 

Лубенської міської ради. 
 

13. Внести зміни в додаток 29 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», а саме:  вивести зі складу комісії з призначення всіх видів 

соціальних допомог, пільг Сосну Олександра Миколайовича та ввести до складу 

комісії Пасічника Віктора Івановича - заступника начальника Управління, 

начальника відділу комунального господарства та капітального будівництва 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради. 

14. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради від 23 лютого 2021 року № 21 «Про затвердження комісій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області та положень про комісії», а саме: вивести зі складу Координаційної ради 

з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби із наркоманією 
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Грищука Андрія Вікторовича та ввести до Координаційної ради Бехтера Сергія 

Анатолійовича – начальника відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Лубенського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою). 
 

15. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

16.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників Лубенського 

міського голови відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


