
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(  десята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 серпня 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    5/6а   від   02.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( фінансове 

управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району-  

розміщення тимчасово вільних коштів Лубенської міської територіальної 

громади); 

- розпорядження    5/7р   від   07.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району  – зміни по спеціальному фонду бюджету); 

- розпорядження    5/8р   від   09.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (зміни до 

помісячного та річного розпису джерел фінансування загального фонду 

бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік); 

- розпорядження    5/9р   від   15.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району); 

- розпорядження    5/10р   від   16.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району – 

перенесено із спеціального фонду бюджету на загальний фонд – 336 000 грн.); 

- розпорядження    5/11р   від   23.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району – перенесено із загального фонду бюджету на 

спеціальний фонд – 37 026 грн.); 



  

 

- розпорядження    5/12р   від   24.06.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району); 

- розпорядження    5/13р   від   15.07.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

освіти  виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району – 

пооб’єктне перенесення по спеціальному фонду бюджету); 

- розпорядження    5/14р   від   26.07.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району – 

субвенція  з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 828 293 грн.); 

- розпорядження    5/15р   від   26.07.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (виконавчий 

комітет Лубенської міської ради Лубенського району – субвенція  з державного 

бюджету на  реалізацію   заходів, спрямованих   на   підвищення    доступності  

широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості в сумі                                    

2 340 830 грн.);    

- розпорядження    5/16р   від   28.07.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (дотація з 

місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету в сумі 3 364 100 грн.); 

- розпорядження №225р від 25.05.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №226р від 27.05.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №227р від 27.05.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №228р від 27.05.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №236р від 03.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №237р від 03.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №238р від 04.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №242р від 09.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження 253р від 15.06.2021 р. «Про створення ліквідаційної  

  комісії»; 

- розпорядження №254р від 15.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №257р від 17.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №262р від 18.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №274р від 23.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №274а від 23.06.2021 р. «Про передачу коштів»; 

          - розпорядження №284р від 25.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №285р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №286р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №287р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №288р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №289р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 



  

 

- розпорядження №290р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №291р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №292р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №293р від 30.06.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №302р від 05.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №303р від 05.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №310р від 08.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №311р від 08.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №314р від 08.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №319р від 12.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №327р від 19.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №328р від 22.07.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №329р від 22.07.2021 р. «Про передачу обладнання»; 

- розпорядження №336р від 26.07.2021 р. «Про управління майном»; 

 - розпорядження №339р від 29.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №340р від 29.07.2021 р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №341р від 29.07.2021 р. «Про управління майном». 

 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Пояснювальна записка 

до  рішення десятої сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 18.08.2021 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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