
  

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( п'ята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

Лубенського міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період  

 

Міська рада вирішила: 

 
Затвердити розпорядження Лубенського міського голови,  прийняті у 

міжсесійний період : 

- розпорядження №5/36р від 01.12.2020р. «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, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 920 000 грн.); 

- розпорядження №5/37а від 17.12.2020р. «Про внесення змін до помісячного 

розпису бюджету міста» (фінансове управління виконавчого комітету Лубенської 

міської ради – перенесення асигнувань по кодам економічної класифікації); 

 - розпорядження №5/38р від 31.12.2020р. «Про погашення довгострокового 

кредиту»;  

- розпорядження №5/1р 06.01.2021р. «Про приведення у відповідність до 

чинного законодавства»; 

- розпорядження №326р від 18.12.20 р. «Про передачу матеріалів»; 

- розпорядження №356р від 30.12.2020р. «Про управління майном» (медичне 

обладнання для надання медичної допомоги населенню, згідно додатку, 

Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» в 

оперативне управління, визначивши його балансоутримувачем); 

- розпорядження №357р від 30.12.2020р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №363р від 31.12.2020р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №364р від 31.12.2020р. «Про управління майном»;  

- розпорядження 366р від 31.12.2020 р.  «Про затвердження штатних розписів 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

- розпорядження №6р від 05.01.2021р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №7р від 05.01.2021р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №10р від 11.01.2021р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №13р від 13.01.2021р. «Про управління майном»;  

- розпорядження №25р від 18.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №26р від 18.01.2021р. «Про управління майном»; 



  

 

- розпорядження №28р від 20.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №29р від 20.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №41р від 25.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №42р від 25.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №45р від 27.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №46р від 28.01.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №60р від 02.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №61р від 02.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №63р від 02.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №64р від 03.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №67р від 05.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №68р від 05.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №69р від 05.02.2021р. «Про управління майном»; 

- розпорядження №70р від 05.02.2021р. «Про управління майном». 

 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Пояснювальна записка 

до  рішення  п’ягої сесії  Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

восьмого скликання від 18.02.2021 р. 

«Про затвердження розпоряджень Лубенського міського голови,  

 прийнятих у міжсесійний період» 

 

 

 

       В даному проєкті рішення  викладені для розгляду  та  затвердження 

на   сесії  Лубенської  міської  ради  Лубенського району   розпорядження  

Лубенського міського  голови   від №5/36р від 01.12.2020 р. по №5/1р від 

06.01.2021р.  та  №326р, 356р,  357р, 363р, 364р, 366р, 6р, 7р, 10р, 13р, 25р, 

26р, 28р,  29р, 41р, 42р, 45р, 46р, 60р, 61р, 63р, 64р, 67р, 68р, 69р , 70р по 

господарській діяльності . 

 

 

 

 

 

 Начальник   фінансового  управління                        Тамара РОМАНЕНКО 
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