
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( чотирнадцята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 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    5/24р від  26.10.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району -  субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету сумою 1 922 496 грн.); 

- розпорядження    5/24а від  26.10.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району - на  реконструкцію приймального відділення та фізіотерапевтичного 

кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги                          

КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради за 

адресою: вул.П’ятикопа,26 сумою 175 000 грн.); 

- розпорядження    5/25р від  04.11.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( інші субвенції 

з місцевого бюджету сумою 625 000 грн.); 

- розпорядження    5/26р від  19.11.2021 р.   «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району – закупівля твердопаливного 

котла та обладнання нежитлової будівлі – спортзалу по вул. М.Грушевького,4 в 

м.Лубни сумою 300 000 грн.); 

- розпорядження    5/27р від  22.11.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 



  

 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району -  зміна назви програми); 

- розпорядження №472р від 22.10.2021 р. «Про  оприбуткування 

безоплатно отриманих матеріальних цінностей»; 

- розпорядження №480р від 23.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №481р від 26.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №482р від 26.10.2021 р. «Про  внесення змін до 

розпорядження Лубенського міського голови від 15.06.2021 року 

№254р «Про управління майном»; 

- розпорядження №483р від 26.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №489р від 01.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №498р від 04.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №499р від 04.11.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №500р від 04.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №501р від 04.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №502р від 04.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №509р від 10.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №510р від 10.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №513р від 10.11.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №514р від 10.11.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №515р від 10.11.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №520р від 11.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №525р від 16.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №526р від 16.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №531р від 19.11.2021 р. «Про  управління майном». 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Пояснювальна записка 

до  рішення чотирнадцятої  сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 16.12.2021 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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