
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16565000000 
(код бюджету) 

 08 квітня 2021 року 
                   
Про внесення змін до рішення позачергової 

третьої сесії восьмого скликання  від  

24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської 

міської територіальної громади на 2021 рік» 

 
 

 Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 23,  78 Бюджетного кодексу України , 

 

міська рада  вирішила : 

 

1. Внести зміни до рішення позачергової третьої сесії восьмого скликання  

від 24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 

2021 рік» у наступному : 

1.1.  Абзац 2 пункту 3 текстової частини рішення доповнити словами: 

«відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України». 

1.2.  Пункт 10 текстової частини рішення доповнити підпунктом: «поточні 

трансферти місцевим бюджетам». 

1.3.  У пунктах 11, 12, 15 текстової частини рішення найменування 

фінансового органу замінити на: «фінансове управління виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району». 

1.4.  У додатках №3, №6-7 до рішення відповідні найменування головних 

розпорядників коштів/відповідальних виконавців замінити відповідно на: 

«виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району», 

«управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району», 

         «управління охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району», 

        «управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району», 
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      «управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району», 

         «управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району», 

         «управління з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району», 

  «фінансове управління  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району». 

1.5.   Назву бюджету, що затверджується, у додатках №1-3 та №7-8 до 

 рішення замінити на «бюджет Лубенської міської територіальної громади». 

1.6.  Додаток  №4 до рішення  виключити. 

1.7.  Змінити нумерацію додатків № 5-8 відповідно на № 4-7 та змінити 

відповідні посилання у текстовій частині рішення. 

2.  Організацію виконання цього рішення покласти на фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради  (начальник  Романенко Т.О.),  контроль за 

його виконанням -  на   постійну депутатську  комісію з питань планування 

бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова                                 Олександр ГРИЦАЄНКО 
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                            ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      

  
       Секретар міської ради           М. Ф. Комарова  

  

 

        Голова постійної депутатської комісії  

        міської ради з питань планування бюджету 

        та фінансів                                                           Р. В. Сендзюк 

 

Начальник  юридичного відділу 

        виконавчого комітету                                                              Н. М. Мелентьєва  

 

 

        Начальник фінансового управління                                    Т. О. Романенко 

        виконавчого комітету 

 

        Начальник відділу організаційного  

        забезпечення діяльності ради та 

        органів самоорганізації населення  

        виконавчого комітету                                                              Н. М. Уварова 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Животкова  77 457 



Пояснювальна записка 

до рішення сьомої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради 

Лубенського району від 08.04.2021р. 

«Про внесення змін до рішення позачергової третьої сесії восьмого 

скликання  від 24.12.2020 р. «Про бюджет Лубенської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

  

В даному проєкті рішення враховано всі зауваження та пропозиції 

Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації 

стосовно здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

щодо місцевих бюджетів. 

  

 

Начальник фінансового управління                 Тамара РОМАНЕНКО 
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