
 
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ  

 
27 жовтня  2021 року  № 271 
 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради від 27 січня 2021 року № 9  
«Про затвердження комісій виконавчого  
комітету Лубенської  міської ради  
Лубенського району Полтавської області» 
 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення діяльності 
виконавчого комітету Лубенської міської ради, відповідно до Закону України 

«Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 

03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», 

керуючись статтями 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  вирішив: 
 

1. Внести зміни в додаток 10 до рішення виконавчого комітету Лубенської 

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

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області», а саме: 
1.1. Вивести зі складу конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах 

території Лубенської територіальної громади: 
- Клишу Віктора Миколайовича  - головного спеціаліста відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради, секретаря конкурсного комітету; 
- Юрченка Анатолія Володимировича – голову відокремленого підрозділу 

ГО «Фонд інвалідів Чорнобиля Полтавської області» (за згодою). 
1.2. Ввести до складу конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на автобусних маршрутах загального користування у межах 

території Лубенської територіальної громади: 
- Шевелу Олександра Вікторовича – інженера ТОВ «Полтаватранс» та 

призначити його секретарем конкурсного комітету (за згодою); 
- Гордієнко Тетяну Володимирівну – голову Лубенського районного 

осередку Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» (за згодою); 



- Клишу Віктора Миколайовича  - завідувача сектору з питань 

пасажирських перевезень відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 
- Коровіцина Олега Олексійовича - голову відокремленого підрозділу ГО 

«Фонд інвалідів Чорнобиля Полтавської області» (за згодою). 
2. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської  міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 
 

 
Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


