
  
 

 
   
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
( друга сесія восьмого скликання ) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 грудня 2020 року 
 
Про затвердження розпоряджень  
міського голови та  рішення, 
прийнятих у міжсесійний період  
 

Міська рада вирішила: 
 

Затвердити розпорядження міського голови та рішення,  прийняті у 

міжсесійний період : 
- розпорядження  №5/18р  від  17.07.2020р. «Про  внесення  змін  до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету міської ради); 
- розпорядження №5/28р від 16.10.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису загального фонду бюджету міста»; 
- розпорядження №5/29р від 19.10.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (інші субвенції з місцевого 

бюджету (вибори) – 102 478 гривень); 
- розпорядження №5/30р від 26.10.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом               

SARS-COV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 
1 140 000 гривень); 

- розпорядження №5/31р від 27.10.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (управління освіти 

виконавчого комітету міської ради - інші субвенції з місцевого бюджету – 1 907 
гривень); 

- розпорядження №5/32р від 03.11.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного розпису бюджету міста» (фінансове управління виконавчого 

комітету Лубенської міської ради – внесення змін по кодам економічної 

класифікації видатків); 
- розпорядження №5/33р від 12.11.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (управління охорони здоров’я 



  
 

виконавчого комітету міської ради – перенесено із спеціального фонду 

бюджету на загальний фонд суму в розмірі 82 655 гривень); 
- розпорядження 5/34р від 18.11.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису бюджету міста» (субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 650 884 гривень); 
- розпорядження №5/35р від 25.11.2020р. «Про внесення змін до 

помісячного та річного розпису спеціального фонду бюджету міста» 

(управління охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради – інші 

субвенції з місцевого бюджету – 230 000 гривень); 
- розпорядження   №256р від   13.10.2020  р.   «Про  передачу  бувшої  

у використанні тістомісильної машини» (інвентарний номер 10149391, для 

використання у виробничому процесі їдальні Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 в оперативне управління без права відчуження, 

визначивши її балансоутримувачем); 
- розпорядження №262р від 16.10.2020 р. «Про передачу майна» (мережу 

холодного водопостачання загальною довжиною 47 м.п. (від ТК-82 до ТК-83), 
діаметром 159 мм, Комунальному підприємству «Лубни-водоканал», 

визначивши його балансоутримувачем); 
          - розпорядження №269р від 26.10.2020 р. «Про внесення змін до 

розпорядження міського голови №251р  від 06.10.2020 р. «Про передачу 

бувших у використанні залізобетонних плит»; 
 - розпорядження №272р від 28.10.2020 р. «Про управління майном» 
(медичне обладнання для надання медичної допомоги населенню, згідно 

додатку, Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» в оперативне управління, визначивши його балансоутримувачем); 
          - рішення виконавчого комітету Засульської сільської ради Лубенського 

району  Полтавської області від 10.11.2020 р. № 328 «Про внесення змін до 

показників бюджету Засульської сільської об`єднаної територіальної громади 

на  2020 рік». 
 

 
 
 
 
 

 
Лубенський міський голова                             О.П. Грицаєнко 

 
 
  
  
  
  

 



Пояснювальна записка 
до  рішення  другої сесії  Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 
восьмого скликання від 15.10.2020 р. 

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

 
 
 

       В даному проєкті рішення  викладені для розгляду  та  затвердження 

на   сесії  Лубенської  міської  ради  Лубенського району   розпорядження  
міського  голови   від №5/18р від 17.07.2020 р. по №5/35р від 25.11.2020р.  та 

№256р,  262р, 269р, 272р  по господарській діяльності, а також рішення 

виконавчого комітету Засульської сільської ради Лубенського району  

Полтавської області від 10.11.2020 р. № 328 «Про внесення змін до 

показників бюджету Засульської сільської об`єднаної територіальної громади 

на  2020 рік». 
 
 
 
 
 
 
 Начальник   фінансового  управління                                    Т.О.Романенко 
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