
 

                                                                                                                       

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
27  жовтня 2021 року  № 258 

Про затвердження складу 

Координаційної  ради з питань 

розвитку туризму в Лубенській 

територіальній громаді в новій 
редакції 

 
З метою забезпечення ефективної роботи Координаційної ради з питань 

розвитку туризму в Лубенській територіальній громаді та у зв’язку з кадровими 

змінами, керуючись ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 
 
1. Внести зміни в додаток 3 до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради від 23.02.2021 № 21 «Про затвердження комісій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та положень про комісії», а саме затвердити склад 

Координаційної ради з питань розвитку туризму в Лубенській територіальній 

громаді в новій редакції: 
Харченко                                            
Ірина Василівна                                

- заступник Лубенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, 
голова Координаційної ради 

Васюк                                               
Світлана Степанівна   

- заступник начальника Управління культури 
 і мистецтв виконавчого комітету Лубенської 
 міської ради, заступник голови  
Координаційної ради 
 

Сафронова  
Тетяна Григорівна                                                                     

- науковий співробітник Лубенського 
краєзнавчого музею імені Гната 
Стеллецького, секретар Координаційної ради                                                          
 

                                   
 



Члени Координаційної  ради: 
Верещака  
Віктор Михайлович                                         

- директор Лубенського  краєзнавчого  музею 
імені Гната Стеллецького 

Галета                                             
Вікторія Володимирівна                                                           
 

- головний спеціаліст відділу економічного            
розвитку і торгівлі  виконавчого комітету 
Лубенської міської ради  
 

Дяченко       
Тамара Миколаївна                                    

- науковий співробітник Лубенського 
  краєзнавчого музею імені Гната 
Стеллецького 

Жученко            
Сергій Миколайович                              

- фізична особа-підприємець (за згодою)                       
 

Івахненко        
Олександр Іванович                                 

- президент кінно-спортивного клубу 
  «Замкова гора» (за згодою) 
 

Камаралі            
Євгеній Іванович                              

- голова фермерського господарства 
 «Еко ферма на Посуллі» с. Снітин (за 
згодою) 

Лисенко  
Сергій Володимирович                                         

- директор Лубенського центру дитячої  та 
  юнацької творчості учнівської молоді 
Лубенської міської ради                                                    
 

Мисник      
Сергій Іванович                                      

- директор опорного закладу 
«Калайдинцівська   ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Ф.Д.Рубцова», голова постійної депутатської 
комісії з соціальної та гуманітарної політики, 
освіти та науки 

Міщенко       
Олександр Михайлович                             
 

- редактор газети «Лубенщина» (за згодою) 

Полонський    
Микола Миколайович                          

- методист Лубенського міського дитячо- 
 юнацького клубу спортивного орієнтування 
 і туризму «Валтекс» 

Скиба     
Інна Михайлівна                                           

- директор Центру культури і дозвілля 
 Лубеської міської ради 

Товарницька   
Людмила Григорівна                                 

- директор Туристично-інформаційного 
центру  м. Лубни (за згодою) 

Шмонденко      
Андрій Григорович                                

- начальник відділу містобудування  та 
  архітектури виконавчого комітету 
Лубенської міської ради                                                            

Яременко                        
Олександр Миколайович                  

- начальник відділу благоустрою Управління   
  житлово-комунального господарства        
  виконавчого комітету Лубенської міської  
  ради                                                         

  



 
 
 
2. Рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради від 28.04.2021р. 

№ 84 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань розвитку 

туризму в Лубенській територіальній громаді» вважати таким, що втратило 

чинність. 
3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Білокінь Ю.М. 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. 
 
 
  Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
                                                                                                   
 
  
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


