
  

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

27 січня 2021 року   № 9 

Про затвердження комісій виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 
 

З метою забезпечення діяльності Лубенської міської ради та її 

виконавчих органів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

вирішив: 
 

1. Затвердити перелік та склад комісій виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області: 

1.Протиепідемічна комісія (додаток 1). 

2.Державна надзвичайна протиепізоотична комісія (додаток 2). 

3. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення 
(додаток 3). 

4. Громадська комісія з житлових питань (додаток 4). 

5. Адміністративна комісія (додаток 5). 

6. Комісія з розгляду питань надання твердого палива у вигляді дров та   

матеріальної допомоги населенню Лубенської територіальної громади (додаток 

6). 

7. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (додаток 7). 

8. Рада керівників підприємств, установ та організацій Лубенської 

територіальної громади (додаток 8). 

9. Рада підприємців Лубенської територіальної громади (додаток 9). 

10. Конкурсний комітет з визначення автомобільного перевізника для 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті  загального  користування в 

м. Лубни (додаток 10). 

11. 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 (додаток 11). 

12. Комісія з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту 

загального користування в м. Лубни умовам перевезень (додаток 12). 

13.Комісія з ліквідації стихійної торгівлі у Лубенській територіальній громаді 

(додаток 13). 



2 

 

14.Комісія з питань вдосконалення діяльності підприємств сфери торгівлі, 

ресторанного господарства, побутових послуг та ринків (додаток 14). 

15.Спостережна комісія (додаток 15). 

16.Комісія з питань забудови та благоустрою Лубенської територіальної громади 

(додаток 16). 

17. Комісія з розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та 

інвалідів про виплату грошової  компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення (додаток 17). 

18. Комісія з питань формування у 2020 році пропозицій щодо потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 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 (додаток 18). 

19. Комісія по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам 

(додаток 19). 

20. Комісія з вирішення земельних спорів (додаток 20). 

21. Комісія з  відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 

оцінки під час приватизації та визначення вартості невід’ємних поліпшень 

(додаток 21). 

22. Комісія з призначення щорічної стипендії Лубенського міського голови 

(додаток 22). 

23.Комісія  з розгляду питань щодо відключення споживачів від централізо-

ваного опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (додаток 23). 

24. Комісія з питань захисту прав дитини (додаток 24). 

25. Координаційна рада у справах дітей (додаток 25). 

26. Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати  податків, 

погашення заборгованості із заробітної  плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій,  інших соціальних виплат та підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання (додаток 26). 

27. Комісія з питань проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) 

осіб, які мають  особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщи-

ною, учасників бойових дій, та осіб з інвалідністю в наслідок війни (додаток 27). 

28. Комісія з огляду технічного стану автомобілів (додаток 28). 

29. Комісія з призначення  всіх видів соціальних допомог, пільг (додаток 29). 

30. Міська робоча група  з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення (додаток 30). 

31. Координаційна рада з питань сімʼї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку та протидії торгівлі людьми  (додаток 31). 

32. Експертна комісія з визначення цінності документів (додаток 32). 

33. Експертна комісія архівного сектору виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (додаток 33). 

 
 2. Керівникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету Лубенської 

міської ради розробити Положення про комісії, координаційні ради, робочі 
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групи та подати для затвердження на чергове засідання виконавчого комітету 

Лубенської міської ради. 
 

3. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради : 

- від 28.12.2016 р. №351 «Про утворення експертної комісії виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з визначення цінності документів»; 

- від 27.04.2017 р. № 104 «Про затвердження адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Лубенської міської ради у новому складі»; 

від 25.10.2017 р. № 262 «Про  затвердження Державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Лубенської міської ради у 

новому складі та Положення про комісію у новій редакції»; 

- від 28.12.2016 р. № 352 «Про затвердження експертної комісії архівного 

сектору у новому складі та положення про експертну комісію архівного сектору 

виконавчого комітету Лубенської міської ради в новій редакції»; 

- від 29.05.2019 р. № 112 «Про затвердження комісії з ліквідації стихійної 

торгівлі в м.Лубни в новому складі»; 

- додаток 1 до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 

23.11.2016 р. № 310 «Про невідкладні заходи щодо ліквідації та запобігання 

виникненню несанкціонованої (стихійної) торгівлі в місті»; 

- додаток 1 до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 

25.05.2016 р. № 128 «Про створення комісії з питань вдосконалення діяльності 

підприємств сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг та 

ринків»; 

- пункт 1 рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 20.12.2017р.  

№312 «Про затвердження конкурсного комітету з визначення автомобільного 

перевізника для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування в м. Лубни у новому складі»; 

- підпункт 2 пункту 1 рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 

25.10.2017 р.  № 263 «Про затвердження комісій при виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради у новому складі»; 

- рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 29.05.2013 р. № 139 

«Про затвердження комісії по забудові та благоустрою міста»; 

- пункт 3 рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27.02.2019р. 

№ 35 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

27.01.2016 р. № 27 «Про затвердження комісій при виконавчому комітеті 

Лубенської міської ради та положень про комісії»; 

-пункт 1 рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27 квітня 

2017 року № 104 «Про затвердження адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Лубенської міської ради у новому складі; 

-пункт 3 рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 23 серпня 

2017 року № 227 «Про внесення змін і доповнень до рішень виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

- пункт 2 рішення виконавчого комітету  Лубенської міської ради № 52 від 

28.02.2018 року «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської 

ради від 27 січня 2016 р. № 27, від 25 жовтня 2017 р. №  262,  від 26 липня 2017р. 

№ 200 про затвердження комісій»; 
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- пункт 2 рішення виконавчого комітету лубенської міської ради від 28.12.2016 

року № 346 «Про створення  координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми» 

- підпункти 4,8,9,10,11,28,30,33, 34,36,40 пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 27.01.2016 р. № 27 «Про за твердження комісій при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради та положень про комісії»  
вважати такими, що втратили чинність. 

 4. Організацію виконання рішення покласти на начальника загального 

відділу виконавчого комітету Лубенської міської ради Зот С.А. 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 р. № 9 

 

                                        Протиепідемічна комісія  

 

Харченко 

Ірина Василівна 

- заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Ківа 

Віктор Володимирович 

- начальник управління охорони здоровʼя 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, заступник голови комісії 

Сацька 

Леся Петрівна 

- головний спеціаліст управління охорони 

здоровʼя виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Члени комісії: 

Башлій 

Володимир Петрович 

- начальник Лубенського районного 

відділу Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у 

Полтавській області (за згодою) 

Бассак 

Олександр Аскольдович 

- медичний директор КП «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

Грищук 

Андрій Вікторович 

- начальник Лубенського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській 

області (за згодою) 

 

Давиденко 

Тамара Володимирівна 

- завідувач, лікар-епідеміолог відділення 

організації епідеміологічних досліджень 

Лубенського міжрайонного відокремленого 

підрозділу лабораторних досліджень ДУ 

«Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» (за згодою) 

Костенко 

Мирослав Володимирович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, депутат 

Лубенської міської ради 

Міщенко 

Олег Олександрович 

- завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету Лубенської 
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міської ради  

Майборода 

Дмитро Олексійович 

-начальник Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області (за згодою) 

Наталенко 

Сергій Миколайович 

-головний лікар КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради 

Остапко 

Тетяна Дмитрівна 

-заступник начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Романенко 

Тамара Олексіївна 

-начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, депутат Лубенської міської ради 

Сосна 

Олександр Миколайович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва управління 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Цох-Карунська 

Олена Григорівна 

-начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Щербак 

Віктор Олексійович 

-начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 р. № 9 

 

                 Державна надзвичайна протиепізоотична комісія 
 

Соболєв  

Олег Анатолійович  

- перший заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, голова комісії 

Грищук 

Андрій Вікторович  

- начальник Лубенського міськрайонного 

Управління Головного управління  

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, заступник голови комісії (за згодою) 

Бородай   

Сергій Васильович 

- завідуючий відділом протиепізоотичних 

заходів Лубенської районної лікарні 

ветеринарної медицини, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Башлій  

Володимир Петрович 
- начальник Лубенського районного відділу 

головного управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України в Полтавській 

області (за згодою) 

Жмур  

Андрій Іванович 

- головний інженер Лубенської філії АТ 

«Полтаваобленерго» (за згодою) 

Мелешко  

Григорій Павлович 
- голова правління громадського формування 

«Муніципальна служба правопорядку м.Лубни» 

(за згодою) 

Міщенко 

Олег Олександрович 
- завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій  виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Майборода  

Дмитро Олексійович 
- начальник Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області (за згодою) 

Мостовенко 

Владислав 

Володимирович 

- директор Лубенського розрахункового 

мисливського-рибальського підприємства 

УТМР, депутат Лубенської міської ради (за 

згодою) 

Наталенко  

Сергій Миколайович 

- головний лікар КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради 



8 

 

 

Остапко  

Тетяна Дмитрівна 

- заступник начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  

Погорєлко  

Владислав Іванович 

- директор КП «Шляхрембуд» 

Романенко  

Тамара Олексіївна 
-начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

депутат Лубенської міської ради 

Романенко  

Дмитро Вікторович 

- директор КП «Чисте місто» 

Сосна  

Олександр Миколайович 
- заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 р. № 9 
 

                    Міжвідомча координаційно-методична рада 

                                 з правової освіти населення 

Білокінь  

Юлія Михайлівна           

- керуючий справами виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, голова ради 

Ширстова  

Лілія Миколаївна 

- начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги 

Лубенського  місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

заступник голови ради (за згодою) 

Євтушевський        

Максим Олександрович    

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

секретар ради 
 

Члени ради: 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

- начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Костенко 

Мирослав 

Володимирович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, депутат 

Лубенської міської ради 

Литовченко 

Юрій Миколайович 

- начальник управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Міщенко 

Олександр Михайлович 

- головний редактор міськрайонної газети 

«Лубенщина» (за згодою) 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Паляниця 

Максим Сергійович 

- заступник начальника  відділу 

правопросвітництва та безоплатної правової 

допомоги Лубенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (за згодою) 

Сорокотяга 

Катерина Михайлівна 

- інспектор ювенальної превенції 

Лубенського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Скиба 

Світлана Олексіївна 

- начальник відділу сімʼї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 
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Цимбал 

Віктор Миколайович 

- директор Лубенського міського центру 

соціальних служб  
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                             Юлія БІЛОКІНЬ     
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                                                                          Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 № 9 
 

              Громадська комісія з житлових питань 
 

Діденко 

Олександр Григорович 

- заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови комісії 

Єрченко 

Олександр Володимирович 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

секретар комісії 

 Члени комісії: 

Артюх 

Любов Григорівна 

- інспектор житлової групи КЕВ м.Полтава  

(за згодою) 

Васенко 

Сергій Миколайович 

- начальник Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління 

Супрун 

Сергій Леонідович 

- директор Лубенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, депутат Лубенської міської ради 

Сивуха 

Віктор Вікторович 

- член виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (за згодою) 

Щербак 

Віктор Олексійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 
Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 № 9 
 

                              Адміністративна комісія 

Діденко 

Олександр Григорович 

-заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 
Балко 

Сергій Олександрович 

-перший заступник начальника управління з 

питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Ливенко 

Анна Ігорівна 

-головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

відповідальний секретар комісії 

 Члени комісії: 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Васенко 

Сергій Миколайович 

- начальник Лубенського комунального 

житлово-експлуатаційного управління 

Жук 

Ніна Степанівна 

- директор КП «Конвалія» 

Коломієць 

Олександр Володимирович 

- уповноважена особа Головного управління 

Державної податкової служби у Полтавській 

області (начальник Лубенської державної 

податкової інспекції), член виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (за згодою) 

Мелешко 

Григорій Павлович 

- голова правління ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку м.Лубни» 

Остапко 

Тетяна Дмитрівна 

- заступник начальника відділу економічного 

розвитку та торгівлі  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Романенко 

Дмитро Вікторович 

- директор КП «Чисте місто» 

 - начальник відділу благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Сосна 

Олександр Миколайович 

- заступник начальника Управління, начальник 

відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління 

житлово-комунального господарства 
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виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Шмонденко 

Андрій Григорович 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 р. № 9 
 

Комісія з розгляду питань надання твердого палива у  

вигляді дров та матеріальної допомоги населенню 

Лубенської територіальної громади 

Комарова 

Маргарита Феліксівна 

-секретар Лубенської міської ради, голова комісії 

Щербак 

Віктор Олексійович 

-начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Волович 

Крістіна Сергіївна 

-інженер з охорони праці територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Лубенської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

-начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Бассак 

Олександр Аскольдович 

-медичний директор КП «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенського міського 

центру ПМСД» 

Зот 

Світлана Анатоліївна 

-начальник загального відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Костюк 

Володимир Вікторович 

-директор опорного закладу «Вовчицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 

ім.В.Ф.Мицика», депутат Лубенської міської ради 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

-начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Пивовар 

Олексій Дмитрович 

-голова Лубенської міської ради ветеранів (за 

згодою) 

Романенко 

Тамара Олексіївна 

-начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, депутат 

Лубенської міської ради 

Сухонос 

Наталія Василівна 

-директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Лубенської міської ради, депутат Полтавської 

обласної ради 

Уварова 

Наталія Миколаївна 

- - начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради та самоорганізації населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

             

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021 р. № 9 

 

 

                   Координаційна рада з питань розвитку підприємництва  
 

Грицаєнко  

Олександр Петрович 

 

-Лубенський міський голова, голова 

Координаційної ради 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

 

-перший заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови Координаційної ради 

Рева  

Надія Степанівна 

 

- фізична особа – підприємець, голова Спілки 

підприємців Лубенських ринків, заступник 

голови Координаційної ради (за згодою) 

Цох-Карунська 

Олена Григорівна 

 

 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, секретар Координаційної ради 

Члени Координаційної ради: 

Коломієць 

Олександр Володимирович 

 

- уповноважена особа Головного управління 

Державної податкової служби у Полтавській 

області (начальник Лубенської державної 

податкової інспекції), член виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (за згодою) 

Крамаренко  

Віталій Володимирович 

- депутат Лубенської міської ради,  голова 

постійної депутатської комісії з питань 

економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій (за згодою) 

Майборода  

Дмитро Олексійович 

 - начальник Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції України в Полтавській області (за 

згодою) 

Михайленко  

Валерій Миколайович 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

 

Онікієнко  

Ігор Олександрович 

 

- директор ПП «Лубенський хлібозавод», голова 

Ради підприємців Лубенської територіальної 

громади, член виконавчого комітету Лубенської 
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міської ради (за згодою) 

Тараненко  

Олександр Миколайович 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

 

Чеверда 

Юрій Григорович 

- фізична особа – підприємець, депутат 

Лубенської міської ради (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Рада керівників підприємств, установ та організацій 

Лубенської територіальної громади 
                                                      Президія ради: 

 

Грицаєнко  

Олександр Петрович 

- Лубенський міський голова 

Сендзюк 

Роман Васильович 

- директор Лубенського лісотехнічного 

коледжу, депутат Лубенської міської ради, 

голова ради (за згодою) 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, заступник голови ради 

                                                        Члени ради: 

Алієв 

Фірудін Махмудович 

- директор ТОВ «Валтекс-маркетинг Плюс»  (за 

згодою) 

Борилюк  

Руслан Володимирович 

- директор ТОВ «Грейд-плюс» (за згодою) 

Ващук  

Світлана Григорівна 

- голова правління АТ «Лубнифарм» (за 

згодою) 

Кашперук 

Олександр Анатолійович 

- виконавчий директор ТОВ «Лубним’ясо» (за 

згодою) 

Коломієць 

Олександр Володимирович 

- уповноважена особа Головного управління 

Державної податкової служби у Полтавській 

області (начальник Лубенської державної 

податкової інспекції), член виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (за згодою) 

Луковка  

Олександр Васильович 

 

- директор відокремленого підрозділу 

«Лубенський верстатобудівний завод» АТ 

«МОТОР СІЧ» (за згодою) 

Ляшенко  

Юрій Васильович 

- директор ТОВ «Лубнижитлобуд 2010»  (за 

згодою)  

 

Маркарян  

Аведіс Антонович 

- директор ТОВ «Національний смак» (за 

згодою) 

Орошан  

Валерій Григорович 

- директор ТОВ «Еко-Край» (за згодою) 
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Плескач 

Юрій Михайлович 

- директор ПП «Лубнимаш» (за згодою) 

Дорош 

Володимир Миколайович 

- член наглядової ради ТОВ «Лубенський 

молочний завод»  (за згодою) 

 

 
Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 9 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 Рада підприємців Лубенської територіальної громади 

 

Онікієнко  

Ігор Олександрович 

 

- директор ПП «Лубенський хлібозавод», член 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

голова ради (за згодою) 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, заступник голови ради 

Чеверда  

Юрій Григорович   

- фізична особа - підприємець, депутат 

Лубенської міської ради, заступник голови ради 

(за згодою) 

Остапко  

Тетяна Дмитрівна 

- заступник начальника відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар ради 

Члени ради: 

Больбот  

Валерій Григорович 

- директор ТОВ «Базис Надія», депутат 

Лубенської міської ради (за згодою) 

Величко  

Віра Ігорівна 

- - директор Лубенського відділення АТ КБ 

«ПриватБанк» (за згодою) 

Гусаренко 

Олена Миколаївна 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

Жура  

Леся Василівна 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

Корнієнко  

Сергій Васильович 

- голова СФГ «Струмок», член виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (за згодою) 

Кривсун  

Наталія Василівна 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

Макаревич 

Наталія Вікторівна 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

Несен 

Роман Іванович 

- фізична особа - підприємець (за згодою) 

Рева  

Надія Степанівна 

- фізична особа - підприємець, голова Спілки 

підприємців Лубенських ринків (за згодою) 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        



20 

 

Додаток 10 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 
 

Конкурсний комітет з визначення автомобільного перевізника 

для перевезення пасажирів на автобусному маршруті   

загального користування в м. Лубни 

(конкурсному комітету до внесення змін до чинного законодавства керуватися 

Регламентом проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування по м. Лубни, затвердженим рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради від 27.01.2016 р. № 27) 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, голова конкурсного комітету 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови конкурсного 

комітету 

Клиша  

Віктор Миколайович 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар конкурсного 

комітету 
 

Члени конкурсного комітету: 

Герасименко 

Олексій Володимирович  

- член громадської організації «Лубенська 

асоціація учасників бойових дій, інвалідів війни, 

учасників АТО та ветеранів Афганістану» (за 

згодою) 

Громенко 

Сергій  Іванович  

- інспектор сектору реагування патрульної поліції 

№1 Лубенського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Полтавській області (за згодою) 

Гузь 

Петро Олександрович 

- голова міськрайонної Спілки захисту 

багатодітних матерів (за згодою) 

Гриша  

Віктор Олександрович 

- член Спілки водіїв – підприємців Лубенщини (за 

згодою) 

Звагольський  

Валерій Петрович 

 

- головний спеціаліст  відділу державного 

контролю та нагляду за безпекою на транспорті 

Управління Укртрансбезпеки у Полтавській 

області (за згодою) 

Клюшник 

Олександр Вікторович  

- - голова громадської організації «Лубенське 

міжрайонне об’єднання ветеранів АТО» (за 

згодою) 
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Кошель 

Раїса Олександрівна 

- голова міськрайонної Спілки жінок-трудівниць 

«За майбутнє дітей України» (за згодою) 

Крамаренко 

Віталій Володимирович 

- депутат Лубенської міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань 

економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій (за згодою) 

Ливенко  

Анна Ігорівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Пивовар 

Олексій Дмитрович 

- голова Лубенської міської ради ветеранів (за 

згодою) 

Рева 

Надія Степанівна 

- голова Спілки підприємців Лубенських ринків  

(за згодою) 

Шапошніков  

Сергій Миколайович 

 

- адміністратор Територіального сервісного 

центру № 5343 регіонального сервісного центру 

головного сервісного центру  Міністерства 

внутрішніх справ в Полтавській області (за 

згодою) 

Юрченко  

Анатолій Володимирович 

- голова відокремленого підрозділу ГО «Фонд 

інвалідів Чорнобиля Полтавської області» (за 

згодою) 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ        
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Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

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 

(конкурсному комітету до внесення змін до чинного законодавства керуватися 

Умовами проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи 

конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування в м. Лубни, затвердженими рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради від 28.11.2018 р. № 271) 

 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова конкурсного комітету 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, заступник голови конкурсного комітету 

Клиша  

Віктор Миколайович 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар конкурсного 

комітету 

Члени конкурсного комітету: 
Громенко 

Сергій Іванович  

- поліцейський сектору реагування патрульної 

поліції  № 1 Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління  Національної 

поліції в Полтавській області капітан поліції  (за 

згодою) 

Коломієць 

Олександр Володимирович 

- уповноважена особа Головного управління 

Державної податкової служби у Полтавській 

області (начальник Лубенської державної 

податкової інспекції), член виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (за згодою) 

Крамаренко 

Віталій Володимирович 

- депутат Лубенської міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань економіко-

інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку 
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сільських територій (за згодою) 

Ливенко 

Анна Ігорівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Онікієнко  

Ігор Олександрович 

- голова Ради підприємців Лубенської 

територіальної громади, директор ПП 

«Лубенський хлібозавод», член виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (за згодою) 

Рева 

Надія Степанівна 

- голова Спілки підприємців лубенських ринків 

(за згодою) 

Щербак 

Віктор Олексійович        

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  

Юрченко  

Анатолій Володимирович 

 

- голова відокремленого підрозділу ГО «Фонд 

інвалідів Чорнобиля Полтавської області» (за 

згодою) 
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ     
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Додаток 12 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Комісія з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту 

загального користування в м. Лубни умовам перевезень 

Соболєв 

Олег Анатолійович 

 

- перший заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Клиша  

Віктор Миколайович 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Бойко  

Юлія Сергіївна 

- головний державний інспектор Управління 

Держпраці у Полтавській області (за згодою) 

Громенко 

Сергій  Іванович  

- інспектор сектору реагування патрульної поліції 

№1 Лубенського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в 

Полтавській області (за згодою) 

Звагольський  

Валерій Петрович 

 

- головний спеціаліст  відділу державного 

контролю та нагляду за безпекою на транспорті 

Управління Укртрансбезпеки у Полтавській 

області (за згодою) 

Сосна  

Олександр Миколайович 

- заступник начальника Управління, начальник 

відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради  
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ     
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Додаток 13 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 
 

Комісія з ліквідації стихійної торгівлі у Лубенській територіальній громаді 

 

 

Соболєв                                    

Олег Анатолійович 

- перший заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Семенюта                                

Олександр Іванович  

- директор КП «Міський ринок», заступник 

голови комісії 

Остапко                     

Тетяна Дмитрівна 

- заступник начальника відділу економічного  

розвитку і торгівлі  виконавчого  комітету   

Лубенської міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

Ананко            

Євген Миколайович 

- директор  СТ «Лубенський ринок» (за згодою) 

 

Грищук    

Андрій Вікторович  

- начальник  Лубенського   міжрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області (за 

згодою) 

Крамаренко 

Віталій Володимирович                         

- депутат Лубенської міської ради,  голова 

постійної депутатської комісії з питань економіко-

інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку 

сільських територій (за згодою) 

Майборода                             

Дмитро Олексійович 

 

- начальник Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної  

поліції в Полтавській області  (за  згодою) 

Мелешко                                 

Григорій Павлович  

- голова правління  ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку  міста  Лубни» (за згодою) 

Обмок 

Інна Федорівна 

- депутат Лубенської міської ради, член постійної 

депутатської комісії з питань житлово-

комунального  господарства, комунальної 

власності та екології (за згодою) 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ     
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Додаток 14

до рішення виконавчого комітету

Лубенської міської ради

27.01.2021р. № 9

Комісія з питань вдосконалення діяльності підприємств

сфери торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг та ринків

Соболєв

Олег Анатолійович

- перший  заступник Лубенського міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради,

голова комісії

Остапко

Тетяна Дмитрівна

- заступник начальника відділу економічного

розвитку і торгівлі виконавчого комітету

Лубенської міської ради, секретар комісії
Члени комісії:

Грищук

Андрій Вікторович

- начальник     Лубенського міжрайонного

управління  Головного управління

Держпродспоживслужби в Полтавській області (за

згодою)

Євтушевський

Максим Олександрович

- головний спеціаліст юридичного відділу

виконавчого комітету Лубенської  міської ради

Крамаренко

Віталій Володимирович

- депутат Лубенської міської ради, голова

простійної депутатської  комісії з питань

економіко-інвестиційного планування,

промисловості, підприємництва, регуляторної

політики, транспорту, цифрових технологій та

розвитку сільських територій  (за згодою)

Мелешко

Григорій Павлович

- голова правління   ГФ «Муніципальна служба

правопорядку м. Лубни» (за згодою)

Обмок

Інна Федорівна

- депутат Лубенської міської ради, член постійної

депутатської комісії з питань житлово-

комунального  господарства, комунальної

власності та екології (за згодою)

Сосна

Олександр Миколайович

- заступник начальника управління, начальник

відділу  житлово-комунального господарства та

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету

Лубенської міської ради
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Халанський 

Сергій  Віталійович 

- головний спеціаліст відділу земельних відносин 

управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Шмонденко 

Андрій  Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ  
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Додаток 15 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 
 

 Спостережна комісія 

Білокінь 

Юлія Михайлівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, голова комісії 

Іванченко 

Світлана Андріївна 

- фахівець із соціальної роботи Лубенського 

міського центру соціальних служб, секретар 

комісії 

Члени комісії: 
 

Горобець 

Інна Олександрівна 

- юрисконсульт Лубенської міськрайонної 

філії Полтавського обласного центру зайнятості 

(за згодою) 

Даценко 

Жанна Миколаївна 

- заступник директора Територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Лубенської міської ради 

Кандул 

Світлана Григорівна 

- член громадської організації «Оберіг 

Посулля» (за згодою) 

Мисник 

Тетяна Костянтинівна 

- голова жіночої ради мікрорайону № 4 

Мороз 

Олександр Олександрович-  

- голова громадської організації «Комітет по 

боротьбі з корупцією в органах державного 

управління та правоохоронних органах України» 

(за згодою) 

Сивуха 

Віктор Вікторович 

- заступник голови громадської організації 

«Лубенське міжрайонне обʼєднання ветеранів 

АТО», член виконавчого комітету  (за згодою) 

Стрільченко 

Владислав Володимирович 

- член молодіжної громадської організації 

«Євроклуб-Лубни» (за згодою) 

Супрун 

Сергій Леонідович 

- директор Лубенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, депутат Лубенської міської ради 

Щербак 

Віктор Олексійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ     
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Додаток 16 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

Комісія з питань забудови та благоустрою  

Лубенської територіальної громади 

Діденко 

Олександр Григорович 

- заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, голова 

комісії 

Шмонденко 

Андрій Григорович 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Зінник 

Любов Миколаївна 

- провідний інженер КП «Містобудування», 

секретар комісії 

Члени комісії: 

Бугай 

Інна Миколаївна 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Іващенко 

Олександр Григорович 

- начальник Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Мелешко 

Григорій Павлович 

- голова правління ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку м.Лубни» 

Кондратенко 

Ігор Іванович 

- генеральний директор АТ «Лубнигаз» (за 

згодою) 

Коркішко 

Олександр Миколайович 

- заступник начальника Лубенського районного 

відділу ГУ ДСНС у Полтавській області (за згодою) 

Косолап 

Алла Андріївна 

- начальник КП «Лубни-водоканал» 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Приймак 

Дмитро Васильович 

- директор ОКВ ПТГ «Лубнитеплоенерго» (за 

згодою) 

Сосна  

Олександр Миколайович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Томчук - директор сільського комунального 
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Анатолій Миколайович підприємства «Сяйво»   

Чеберяк 

Михайло Олександрович 

- начальник Лубенської філії ПАТ 

«Полтаваобленерго» (за згодою) 

Шкарбань 

Сергій Васильович 

- начальник комунального підприємства  фірми  

«Лубниміськсвітло» 

За необхідності на засідання комісії запрошувати старосту села (сіл) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 17 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

    27.01.2021р. № 9 
 

 

Комісія з розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців  

та інвалідів про виплату грошової  компенсації за належні для 

 отримання жилі приміщення 

 

Білокінь 

Юлія Михайлівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, голова комісії 

Щербак 

Віктор Олексійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Сидоренко 

Ольга Михайлівна 

- головний спеціаліст  управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Балко 

Сергій Олександрович 

- перший заступник начальника Управління з 

питань комунального майна  та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Клюшник 

Олександр Вікторович 

- голова ГО «Лубенське міжрайонне обʼєднання 

ветеранів АТО» (за згодою) 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Романенко 

Тамара Олексіївна 

- начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Цимбал 

Віктор Миколайович 

- директор Лубенського міського центру 

соціальних служб  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 18 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

Комісія 

 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  

 

 

Комарова  

Маргарита Феліксівна                  

-секретар Лубенської міської ради, голова комісії  

Башлій  

Тетяна Володимирівна                      

-начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, заступник 

голови комісії 

Пузик Ірина Юріївна                                     -головний спеціаліст сектору грошових виплат 

відділу фінансів та бухгалтерського обліку 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії: 

Балко  

Сергій Олександрович 

-перший заступник начальника Управління з 

питань комунального майна  та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови комісії 

Бєлов  

В’ячеслав Михайлович 

- голова Полтавської благодійної                                                                    

організації «Спілка Самаритян» (за згодою) 

 

Костенко  

Мирослав Володимирович        

-начальник управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Мелентьєва  

Наталія Миколаївна 

-начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Романенко  

Тамара Олексіївна 

-начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Сосна  

Олександр Миколайович 

-заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 
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Цимбал  

Віктор Миколайович 

- директор Лубенського міського центру 

соціальних служб 

Шмонденко  

Андрій Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Щербак Віктор 

Олексійович 

-начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 19 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Комісія по визначенню збитків 

власникам землі та землекористувачам 

 

Бредун 

Світлана Іванівна 

- заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради,  голова комісії 

Іващенко 

Олександр Григорович 

- начальник Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, заступник голови комісії 

Дмитренко 

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

Чеверда  

Юрій Григорович 

- член постійної депутатської комісії з питань 

земельних ресурсів (за згодою) 
  

Коломієць Олександр  

Володимирович 

- уповноважена особа Головного управління 

Державної податкової служби у Полтавській області 

(начальник Лубенської державної податкової 

інспекції), член виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (за згодою) 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна 

- начальник юридичного відділу  виконавчого  

комітету Лубенської міської ради 

 

Онікієнко 

Ігор Олександрович 

 

 

Дудніченко  

Юрій Сергійович 

 

- директор ПП «Лубенський хлібозавод», голова 

ради підприємців міста, член виконавчого комітету 

міської ради (за згодою) 

 

- заступник начальника Управління, начальник 

відділу земельних відносин Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Шмонденко 

Андрій Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

головний архітектор міста 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 20 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

Комісія з вирішення земельних спорів 

 

Іващенко  

Олександр Григорович 

- начальник Управління з питань комунального 

майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  голова комісії 

 

Дудніченко  

Юрій Сергійович 
- заступник начальника Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови комісії 

Ступак 

Мирослава 

Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу земельних відносин 

Управління з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

Кисляк  

Дмитро Сергійович 

 

Шмонденко 

Андрій Григорович 

- начальник КП «Лубенське МБТІ» 

 

 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

головний архітектор міста  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 21 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Комісія з  відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки під час приватизації 

та визначення вартості невід’ємних поліпшень 

 

Бредун  

Світлана Іванівна  

- заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 

комісії 

 

Балко  

Сергій Олександрович 

- перший заступник начальника Управління з 

питань комунального майна  та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови комісії 

Тютюнник  

Олена Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу комунального майна 

Управління з питань комунального майна  та 

земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Крамаренко  

Віталій Володимирович  

- голова постійної депутатської комісії з 

питань економіко-інвестиційного планування, 

промисловості, підприємництва, регуляторної 

політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій (за згодою) 

Мелентьєва  

Наталія Миколаївна  

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Романенко  

Тамара Олексіївна  

- начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Супрун  

Сергій Леонідович  

- голова постійної депутатської комісії з 

питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології (за згодою) 

Сендзюк  

Роман Васильович  

- голова постійної депутатської комісії з 

питань планування бюджету та фінансів (за 

згодою) 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна  

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 22 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Комісія з призначення щорічної стипендії 

Лубенського міського голови 
   

Харченко 

Ірина Василівна 

- заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 

Скиба 

Світлана Олексіївна 
- начальник відділу сімʼї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови комісії 

Сахно 

Юлія Сергіївна 
- головний спеціаліст відділу сім’ї , молоді  та 

спорту виконавчого  комітету Лубенської міської 

ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Іващенко  

Олександр Григорович       

-  президент Лубенського  міського Клубу 

інтелектуальної творчості «Ерудит» (за згодою) 

Костенко  

Мирослав Володимирович   

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Литовченко   

Юрій Миколайович    

 

- начальник управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Мисник 

Сергій Іванович 
- голова постійної депутатської комісії з 

соціальної та гуманітарної політики, освіти та 

науки 

Романенко 

Тамара Олексіївна 

- начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Тузов  

Іван Володимирович 

- завідувач сектору  з питань фізичної культури 

та спорту  відділу сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Тягній 

Юрій Миколайович 

- заступник директора Лубенської дитячо-

юнацької спортивної школи 

Чепур 

Олександр Сергійович 

- голова Полтавської обласної громадської 

організації «Твій світ» (за згодою) 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 23 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

          27.01.2021р. № 9 
 

Комісія  з розгляду питань щодо відключення споживачів від  

централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води  
 

Діденко 

Олександр Григорович 

- заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

 

Сосна  

Олександр Миколайович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, заступник 

голови комісії 

Якименко 

Євгеній Олександрович 

- головний спеціаліст Управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради,  секретар 

комісії 
 

Члени комісії: 

Башлій  

Володимир Петрович 

-  начальник Лубенського районного відділу 

Головного управління ДСНС України в 

Полтавській області (за згодою) 

Больбот  

Валерій Григорович 

- депутат Лубенської міської ради   (за згодою) 

 

Бугай  

Інна Миколаївна 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Васенко  

Сергій Миколайович 

- начальник Лубенського комунального житлово-

експлуатаційного управління 

Васюк  

Світлана Степанівна  

- заступник начальника управління культури й  

мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

Верещака  

Владислав Віталійович 

- головний інженер комунального підприємства                 

  «Лубни-водоканал»      

Галушка 

Олена Олегівна             

- головний спеціаліст Управління житлово-

комунального господарства виконавчого  комітету 

Лубенської міської ради 
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Грищук 

Андрій Вікторович 

- начальник Лубенського міськрайонного  

управління  Головного управління Держпрод-

споживслужби у Полтавській області (за згодою) 

Євтушевський  

Максим Олександрович             

- головний спеціаліст юридичного відділу  

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Кондратенко  

Ігор Іванович                       

- генеральний директор АТ  «Лубнигаз»  (за 

згодою) 

Міщенко  

Олег Олександрович 

- завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

Приймак  

Дмитро Васильович          

- директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 

 (за згодою) 

Чеберяк  

Михайло Олександрович 

- начальник Лубенської філії ПАТ 

«Полтаваобленерго»    (за згодою) 

Шмонденко  

Андрій Григорович 

 

- начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 24 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

          27.01.2021р. № 9 

 

Комісія з питань захисту прав дитини  

 

Грицаєнко  

Олександр Петрович 

- Лубенський міський голова, голова комісії 

Комарова 

Маргарита Феліксівна 

- секретар Лубенської міської ради, заступник 

голови комісії 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, секретар 

комісії 
 

Члени комісії : 
 

Боднарук 

Марина Іванівна                      

-головний спеціаліст управління освіти                                                   

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Мелентьєва 

Наталія Миколаївна                  

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Пушко 

Віра Оксентіївна 

- міський педіатр КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської 

ради 

Рак 

Тетяна Олександрівна 

- головний спеціаліст служби у справах дітей 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Скиба 

Світлана Олексіївна 

- начальник відділу сімʼї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Сорокотяга 

Катерина Михайлівна 

- старший лейтенант поліції, інспектор з 

ювенальної превенції сектору превенції 

Лубенського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 

Уварова 

Наталія Миколаївна 

-начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради та органів місцевого самовряду-

вання виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

Цимбал 

Віктор Миколайович 

- директор Лубенського міського Центру 

соціальних служб 

Щербак 

Віктор Олексійович 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 25 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Координаційна рада у справах дітей 

 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, голова 

координаційної ради 

Кравець 

Тетяна Петрівна 

- головний спеціаліст підрозділу з питань 

усиновлення, опіки та піклування служби у 

справах дітей виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, секретар координаційної ради 
 

Члени координаційної ради: 

Бєлов  

В’ячеслав Михайлович          

- голова Полтавської обласної благодійної 

організації «Спілка Самаритян» (за згодою) 

Даценко 

Наталія Федорівна 

- заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Пучка 

Олена Юріївна 

- директор КП «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Скиба 

Світлана Олексіївна 

- начальник відділу сімʼї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Сорокотяга 

Катерина Михайлівна 

- старший лейтенант поліції, інспектор з 

ювенальної превенції сектору превенції 

Лубенського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 

Цимбал 

Віктор Миколайович 

- директор Лубенського міського Центру 

соціальних служб 

Шаповал 

Тетяна Іванівна 

- перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

 
 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 26 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 
 

Комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати  

податків, погашення заборгованості із заробітної  плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання 

 

Соболєв 

Олег Анатолійович 

- перший заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Литовченко  

Любов Михайлівна 

- головний спеціаліст з питань праці управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Бойко  

Юлія Сергіївна 

-головний державний інспектор відділу з питань 

додержання законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-законодавчих актів 

управління Держпраці України у Полтавській 

області (за згодою) 

Гречуха  

Сергій Миколайович 

-заступник начальника відділу представництва 

інтересів в судах та інших органах № 3  

юридичного управління  Головного управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області 

(за згодою)  

Кочерга  

Володимир Віталійович 

-головний державний  ревізор-інспектор 

Лубенського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та камеральних перевірок управління 

податкового адміністрування фізичних осіб 

Головного управління ДПС у Полтавській області 

(за згодою) 

Лобач  

Едуард Володимирович 

-прокурор Лубенської місцевої прокуратури                   

(за згодою) 

Масько  

Людмила Тимофіївна 

-голова координаційної ради профспілок              

м. Лубни, депутат Лубенської міської ради  (за 

згодою) 

Поліщук  

Володимир Олександрович 

-головний державний виконавець Лубенського 

міськрайонного відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління 

юстиції у Полтавській області (за згодою) 
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Романенко  

Тамара Олексіївна 

-начальник фінансового управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, депутат 

Лубенської міської ради  

Цох-Карунська  

Олена Григорівна 

-начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

Шепель  

Анатолій Миколайович 

-начальник відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань 

України у Лубенському районі Полтавської 

області (за згодою) 

Щербак  

Віктор Олексійович 

- начальник управління  соціального захисту  

населення виконавчого комітету Лубенської   

міської ради  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 27 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Комісія  

з питань проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які 

мають  особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій, та осіб з інвалідністю в наслідок війни 

 

Харченко 

Ірина Василівна 

-заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 

Щербак  

Віктор Олексійович 

-начальник управління  соціального захисту  

населення виконавчого комітету Лубенської   

міської ради Лубенського району Полтавської 

області, заступник голови комісії 

Самохвал  

Валентина Миколаївна 

-завідувач сектору грошових виплат  відділу 

фінансів та бухгалтерського обліку  управління  

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського  

району Полтавської області, секретар комісії 

Члени комісії: 

Лантух  

Наталія Миколаївна 

– завідувач сектору фінансового забезпечення 

програм соціального захисту населення 

бюджетного відділу фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Омеляненко  

Наталія Іванівна 

-директор КП «Ритуалсервіс» виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

Пивовар  

Олексій Дмитрович 

– голова Лубенської міської ради ветеранів (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 28 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

Комісія з огляду технічного стану автомобілів 

Щербак  

Віктор Олексійович 

-начальник управління  соціального захисту  

населення виконавчого комітету Лубенської   

міської ради,  голова комісії 

Знаєнко  

Віра Іванівна 

- начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів 

війни, праці та громадян, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Сидоренко  

Ольга Михайлівна 

-провідний спеціаліст відділу у справах інвалідів, 

ветеранів війни, праці  та громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Кисляк  

Ніна Іванівна 

- секретар Лубенської міської ради ветеранів (за  

згодою) 

Остапенко  

Володимир Миколайович 

- голова товариства Спілки водіїв - підприємців 

Лубенщини (за згодою) 

Смаль  

Сергій Іванович 

- начальник сектору реагування патрульної поліції 

Лубенського районного відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Цись  

Віталій Григорович 

- механік по ремонту транспорту фірми ТОВ 

«Стимул» (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 29 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

            Комісія з призначення  всіх видів соціальних допомог, пільг 

 

Харченко 

Ірина Василівна 

-заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

Щербак  

Віктор Олексійович 

-начальник управління  соціального захисту  

населення виконавчого комітету Лубенської   

міської ради,  заступник голови комісії 

Ізваріна  

Катерина Анатоліївна 

- заступник  начальника відділу соціальних 

допомог і компенсацій управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

Борщ  

Лариса Миколаївна 

- заступник  начальника управління - начальник 

відділу соціальних допомог і компенсацій 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Виговська  

Алла Михайлівна 

-оператор комп’ютерного набору відділу збуту 

КП «Лубни- водоканал»  

Горобець  

Інна Олександрівна 

- юрисконсульта І категорії Лубенської 

міськрайонної філії Полтавського обласного 

центру зайнятості  (за згодою) 

 

Євгененко  

Тетяна Миколаївна 

-заступник директора по взаємодії зі 

споживачами ТОВ «ТД Лубнигаз» (за згодою) 

Лантух  

Наталія Миколаївна 

-завідувач сектору фінансового забезпечення 

програм соціального захисту населення 

бюджетного відділу фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Мелентьєва  

Наталія Миколаївна 

-начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Микитан  

Наталія Олексіївна 

-технік групи розрахунків з побутовими 

споживачами Лубенського центру 

обслуговування споживачів ТОВ 

«Полтаваенергозбут» (за згодою) 
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Наталенко  

Сергій Миколайович 

- головний лікар КП «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Остапенко  

Марина Петрівна 

-обліковець ОКВ ПТГ «Лубнитеплоенерго» (за 

згодою) 

Сосна  

Олександр Миколайович 

-заступник начальника управління, начальник 

відділу  житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Шумейко  

Вікторія Вікторівна 

-державний соціальний інспектор управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

 

Фещенко 

Дмитро Іванович 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій громадян управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради  

Юрченко  

Наталія Іванівна 

-начальник розрахункового відділу  

ЛК ЖЕУ 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 30 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

Міська робоча група  з питань легалізації заробітної плати 

та зайнятості населення 
 

Соболєв 

Олег Анатолійович 

-перший заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, голова 

робочої групи 

Щербак  

Віктор Олексійович 

-начальник управління  соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, заступник голови робочої групи 

Литовченко  

Любов Михайлівна 

- головний спеціаліст з питань оплати  праці відділу 

з питань праці та врегулювання соціально-трудових 

відносин управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району, секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 

Батієвська  

Лариса Василівна 

- головний державний  ревізор-інспектор 

Лубенського відділу податків і зборів з фізичних 

осіб та камеральних перевірок управління 

податкового адміністрування фізичних осіб 

Головного управління ДПС у Полтавській області, 

(за згодою) 

Бойко  

Юлія Сергіївна 

- головний державний інспектор відділу з питань 

додержання законодавства про працю, зайнятість 

та інших нормативно-законодавчих актів 

управління Держпраці України у Полтавській 

області (за згодою) 

Ботченко  

Світлана Євгеніївна 

- головний спеціаліст відділу забезпечення 

наповнення бюджету № 2 фінансово-економічного 

управління Головного управління  Пенсійного 

фонду України в Полтавській області (за згодою) 

Горобець  

Інна Олександрівна 

- юрисконсульта І категорії Лубенської 

міськрайонної філії Полтавського обласного центру 

зайнятості  (за згодою) 

Зелінський  

Денис Станіславович 

- старший інспектор превенції Лубенського 

районного відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області  (за 

згодою) 
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Лобач  

Едуард  Володимирович 

- прокурор Лубенської місцевої прокуратури  (за 

згодою) 

 

Шепель  

Анатолій Миколайович 

-начальник відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України 

у Лубенському районі Полтавської області (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 31 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Координаційна рада з питань сімʼї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку та протидії торгівлі людьми 
 

Харченко 

Ірина Василівна 

-заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 

голова робочої групи 

Скиба 

Світлана Олексіївна 

-начальник відділу сімʼї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

заступник голови координаційної ради 

Сахно 

Юлія Сергіївна 

-головний спеціаліст відділу сімʼї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

Башлій 

Тетяна Володимирівна 

-начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Бєлов 

Вʼячеслав Михайлович 

-голова Полтавської обласної благодійної 

організації «Спілка Самаритян» (за згодою) 

Костенко 

Мирослав Володимирович 

-начальник управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Пучка 

Олена Юріївна 

-директор КП «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Назаренко 

Валентина Вікторівна 

-заступник директора Лубенської міськрайонної 

філії Полтавського обласного центру зайнятості 

(за згодою) 

Сорокотяга 

Катерина Михайлівна 

-старший лейтенант поліції, інспектор з 

ювенальної превенції сектору превенції 

Лубенського районного відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Цимбал 

Віктор Миколайович 

-директор Лубенського міського Центру 

соціальних служб 

Щербак  

Віктор Олексійович 

-начальник управління  соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ    
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Додаток 32 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

Експертна комісія з визначення цінності документів 

 

Білокінь 

Юлія Михайлівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Лубенської міської ради,  голова експертної 

комісії 

Якименко  

Наталія Павлівна 

- завідувач архівного сектору виконавчого 

комітету Лубенської міської ради,  заступник 

голови експертної комісії 

Зот 

Світлана Анатоліївна 

- начальник загального відділу виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, секретар 

експертної комісії 

 Члени експертної комісії: 

Галушка 

Людмила Іванівна 

- начальник відділу з бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

Мелешко 

Тетяна Григорівна 

- завідувач сектору з кадрової роботи 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

Уварова 

Наталія Миколаївна 

- начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та органів 

місцевого самоврядування виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Цох-Карунська 

Олена Григорівна 

- начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ   
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Додаток 33 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

27.01.2021р. № 9 

 

 

Експертна комісія архівного сектору виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

  

Якименко  

Наталія Павлівна 

- завідувач архівного сектору виконавчого 

комітету Лубенської міської ради,  голова 

експертної комісії 

Кучеренко  

Вероніка Володимирівна 
- головний спеціаліст архівного сектору 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради,  секретар експертної комісії 

 Члени експертної комісії: 

Зот 

Світлана Анатоліївна 

- начальник загального відділу  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

 

Мелешко 

Тетяна Григорівна 

- завідувач сектору з кадрової роботи 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради 

 

Дяченко 

Тамара Миколаївна 

- науковий співробітник Лубенського 

краєзнавчого музею імені Гната 

Стеллецького (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                Юлія БІЛОКІНЬ     

 


