
  

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
(п’ятнадцята сесія   восьмого скликання)  

 

РІШЕННЯ 

 
17 лютого 2022 р.                  

 

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    5/28р від  25.11.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України сумою 484 400 грн.); 

- розпорядження    5/29р від  08.12.2021 р.      «Про   внесення  змін    до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( фінансове 

управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

– перенесення асигнувань по кодах програмної класифікації видатків); 

- розпорядження    5/30р від  15.12.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району – пооб’єктне перенесення видатків бюджету 

розвитку); 

- розпорядження    5/31р від  21.12.2021 р.   «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району – зменшено субвенцію з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні, 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 961 248 грн.); 

- розпорядження    5/32р від  22.12.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району -  внесені зміни по комплексним програмам розвитку 

соціального захисту населення на 2021 рік); 

- розпорядження    5/33р від  23.12.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району -  

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів сумою 3 556 300 грн.); 

- розпорядження    5/34р від  24.12.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району -  зменшено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету сумою 271 грн.); 

- розпорядження    5/35р від  31.12.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( виконавчий 

комітет Лубенської міської ради Лубенського району -  зменшено субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості сумою 248 749 грн.); 

- розпорядження №5р від 06.01.2022 р. «Про внесення змін до розподілу 

коштів між програмами бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

          -  розпорядження №5/1р від 24.01.2022 р. «Про внесення змін до 

розподілу коштів між програмами бюджету Лубенської міської територіальної 

громади»; 

- розпорядження №536р від 23.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №537р від 23.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №541р від 24.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №542р від 25.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №549р від 29.11.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №550р від 29.11.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №556р від 03.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №557р від 03.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №559р від 06.12.2021 р. «Про  відшкодування пільг на 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»; 

- розпорядження №561р від 06.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №562р від 06.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №564р від 06.12.2021 р. «Про  управління майном»; 



  

 

- розпорядження №568р від 07.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №570р від 08.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №572р від 09.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №573р від 09.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №589р від 20.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №590р від 20.12.2021 р. «Про передачу обладнання»;  

- розпорядження №591р від 20.12.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №592р від 20.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №596р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №597р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №598р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №601р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №602р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №603р від 22.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №606р від 28.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №607р від 28.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №611р від 28.12.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №612р від 28.12.2021 р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №613р від 28.12.2021 р. «Про внесення змін до  

розпорядження Лубенського міського голови від 04.11.2021 р. №501р «Про 

управління майном»; 

- розпорядження №617р від 30.12.2021 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №6р від 05.01.2022 р. «Про  забезпечення надання 

лікарських послуг»; 

- розпорядження №9р від 06.01.2022 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №10р від 06.01.2022 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №12р від 10.01.2022 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №19р від 14.01.2022 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №22р від 19.01.2022 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №27р від 21.01.2022 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №29р від 24.01.2022 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №30р від 24.01.2022 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №31р від 24.01.2022 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №32р від 24.01.2022 р. «Про  передачу матеріалів». 

 

 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО    

  

  

  

  



  

 

ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      

  

       

Секретар міської ради                  Маргарита КОМАРОВА  

  

Голова постійної депутатської комісії  

міської ради з питань планування бюджету 

та фінансів                                                                     Роман СЕНДЗЮК 

 

Головний спеціаліст  юридичного відділу 

виконавчого комітету                                                    Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ  

 

 

 Начальник фінансового управління   

 виконавчого комітету                                                            Тамара РОМАНЕНКО 

 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради та ОСН                                       Наталія  УВАРОВА 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Федорченко  77-457 



Пояснювальна записка 

до  рішення п’ятнадцятої  сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 17.02.2022 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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