
  
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( дванадцята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
07 жовтня 2021 року 
 
Про затвердження розпоряджень  
Лубенського міського голови, 
прийнятих у міжсесійний період  
 

Відповідно до статей 25,26,59 Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 
 

Затвердити розпорядження Лубенського міського голови,  прийняті у 

міжсесійний період : 
- розпорядження   5/17р від  25.08.2021 р.  «Про   внесення  змін   до 

бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району - зміни до розподілу витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у 2021 році); 
- розпорядження    5/18р   від   06.09.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району  – перенесено з КПКВМБ 0712010 на КПКВМБ 0717363 по спеціальному 

фонду бюджету 330 000 гривень); 
- розпорядження    5/19р від   07.09.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району – зміни до кошторисних призначень); 
- розпорядження №345р від   02.08.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження №351р від  09.08.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження №352р від 09.08.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження №353р від 09.08.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №361р від   18.08.2021 р.  «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №363р від  19.08.2021 р.  «Про  передачу матеріалів»;  
- розпорядження №364р від 20.08.2021 р.  «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №364а від 20.08.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №387р від 06.09.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження №388р від 06.09.2021 р.  «Про  управління майном»; 
- розпорядження №389р від  06.09.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №396р від 09.09.2021 р. «Про  управління майном»; 
- розпорядження  №397р від 09.09.2021 р. «Про  управління майном». 
 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО        



  
 

  
ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      
  
       
 
Секретар міської ради                    М. Ф. Комарова  

  
 
Голова постійної депутатської комісії  
міської ради з питань планування бюджету 
та фінансів                                                                      Р. В. Сендзюк 
 
Головний спеціаліст  юридичного відділу 
виконавчого комітету                                                                     М.О. Євтушевський  
 
 
 Начальник фінансового управління                                              Т. О. Романенко 
 виконавчого комітету 
 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності ради та ОСН                                          Н. М. Уварова 
виконавчого комітету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лариса Федорченко  77-457 



Пояснювальна записка 
до  рішення дванадцятої сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 
 восьмого скликання  від 07.10.2021 р. 

«Про затвердження розпоряджень Лубенського міського голови,  
 прийнятих у міжсесійний період» 

 
 
 

       Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні» в даному проєкті рішення  викладені для розгляду  
та  затвердження на   сесії  Лубенської  міської  ради Лубенського району 

розпорядження  Лубенського міського  голови,  прийняті у міжсесійний 

період. 

 

  
 Начальник   фінансового  управління                              Тамара РОМАНЕНКО 
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