
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 лютого 2022  року 
 
Про внесення змін  
до Програми економічного 
і соціального розвитку Лубенської  
територіальної громади на 2022 рік 
 

Розглянувши заяву управління Державної казначейської служби 

України  у  Лубенському  районі  Полтавської  області  від  03.02.2022  року 

№ 02-23-08/64 та враховуючи необхідність надання якісних та оперативних 

послуг казначейського обслуговування, у відповідності із Законом України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку 
Лубенської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням 

чотирнадцятої  сесії  Лубенської  міської  ради  восьмого  скликання  від       
16 грудня 2021 року, наступні зміни: 

- підрозділ 3.7. Покращення якості надання адміністративних послуг 
розділу 3. Завдання та заходи економічного і соціального розвитку у 2022 

році доповнити пунктом: 
9. Забезпечення сталої та 

безперебійної роботи 

по здійсненню казна-
чейського обслугову-
вання  

Управління Дер-
жавної казна-
чейської служби 

України у Лубен-
ському районі 

Полтавської об-
ласті, виконавчий 

комітет Лубенсь-
кої міської ради 

Державний, міс-
цевий бюджети, 
у межах виділе-
них бюджетних 

асигнувань 

-  своєчасне, якісне роз-
рахунково-касове обслуго-
вування розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів 

 
2. Організацію виконання рішення покласти на відділ економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Цох-Карунська О.Г.). 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А., постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету та фінансів та постійну депутатську комісію з 

питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та 

розвитку сільських територій. 
 

Лубенський міський голова               Олександр ГРИЦАЄНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Погоджено: 
 
 
Секретар міської  ради                                                  Маргарита КОМАРОВА  
 
 
Перший заступник  
Лубенського міського голови     Олег СОБОЛЄВ 
 
 
Голова постійної депутатської комісії 
з питань планування бюджету та фінансів            Роман СЕНДЗЮК 
 
 
Голова постійної депутатської комісії 
з питань економіко-інвестиційного 
планування, промисловості,  
підприємництва, регуляторної політики,  
транспорту, цифрових технологій 
та розвитку сільських територій   Віталій КРАМАРЕНКО 
 
 
Головний спеціаліст юридичного 
відділу виконавчого комітету  
Лубенської міської ради        Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 
 
 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та ОСН 
виконавчого комітету  
Лубенської міської ради     Наталія УВАРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олена Цох-Карунська 72738 



До рішення п’ятнадцятої сесії 
Лубенської міської ради  
восьмого скликання  
17  лютого  2022  року 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення «Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік»  
 

Програму економічного і соціального розвитку Лубенської 

територіальної громади на 2022 рік розроблено відділом економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету разом з управліннями, відділами і 

службами виконавчого комітету, закладами, що фінансуються з місцевого 

бюджету, на основі даних підприємств, установ і організацій громади 

відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету 

Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету» та затверджено рішенням чотирнадцятої сесії Лубенської міської 

ради восьмого скликання від 16.12.2021 року.  
До виконавчого комітету Лубенської міської ради листом від 03.02.2022 

року № 02-23-08/64 звернулося управління Державної казначейської служби 

України у Лубенському районі Полтавської області щодо внесення змін до 

вказаної програми в частині надання якісних та оперативних послуг 

казначейського обслуговування. 
Метою прийняття даного рішення є приведення Програми економічного 

і соціального розвитку Лубенської територіальної громади у відповідність до 

потреб громадян та суб‘єктів господарювання громади. 
В результаті прийняття рішення буде забезпечено надання більш 

якісних та оперативних послуг казначейського обслуговування 

розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів Лубенської територіальної 

громади. 
Досягнення зазначених цілей можливе шляхом реалізації завдань та 

заходів за рахунок отриманих з бюджету Лубенської міської територіальної 

громади коштів у межах виділених асигнувань та інших, не заборонених 

законодавством джерел. 
 
 
Начальник відділу  
економічного розвитку і торгівлі           Олена ЦОХ-КАРУНСЬКА 


