
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

11 листопада 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    5/20р від  15.09.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району -  зміни  розподілу витрат бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2021 році); 

- розпорядження    5/21р від  29.09.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району -  

інші субвенції з місцевого бюджету (спеціальний фонд) – сумою                                            

3 200 000 гривень); 

- розпорядження    5/22р від  19.10.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району, перенесено по кодам економічної класифікації  

спеціального фонду бюджету  –  49 900 грн.); 

- розпорядження    5/23р від  20.10.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району -  зміни  розподілу витрат бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2021 році); 

- розпорядження    5/23а від  20.10.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

 розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» ( управління 

освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району -  

внесення змін по установам управління освіти на проплату комунальних послуг 

та енергоносіїв); 

- розпорядження №421р від 21.09.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №427р від 23.09.2021 р. «Про  управління майном»; 



  

 

- розпорядження №432р від 23.09.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №435р від 27.09.2021 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №441р від 29.09.2021 р. «Про  передачу обладнання»; 

- розпорядження №443р від 30.09.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №444р від 30.09.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №449р від 01.10.2021 р. «Про  передачу основних 

засобів»; 

- розпорядження №450р від 01.10.2021 р. «Про  передачу основних 

засобів»; 

- розпорядження №453р від 07.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №461р від 13.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №465р від 19.10.2021 р. «Про  управління майном»; 

- розпорядження №475р від 23.10.2021 р. «Про  передачу матеріалів»; 

- розпорядження №477р від 23.10.2021 р. «Про  управління майном». 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Пояснювальна записка 

до  рішення тринадцятої позачергової сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 11.11.2021 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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