
  

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

( сьома сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 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    №5/1р   від   06.01.2021 р.    «Про    приведення   у  

відповідність до чинного законодавства»; 

- розпорядження №5/2р від 29.01.2021 р. «Про внесення змін до розпису 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

- розпорядження    5/3р   від   22.02.2021 р.      «Про   внесення  змін   до 

розпису бюджету Лубенської міської територіальної громади» (субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – в сумі 2 011 927 гривень); 

         - розпорядження №5/4р від 29.03.2021 р. «Про дозвіл на списання 

заборгованості»; 

- розпорядження №321р від 16.12.2020 р. «Про передачу обладнання»;  

           - розпорядження №72р від 08.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №79р від 15.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №80р від 16.02.2021 р. «Про передачу майна»;  

           - розпорядження №85р від 17.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №86р від 18.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №90р від 22.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №94р від 23.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №97р від 23.02.2021 р. «Про передачу майна»;  

           - розпорядження №98р від 23.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №99р від 23.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №103р від 25.02.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №108р від 02.03.2021 р. «Про управління майном»;  



  

 

           - розпорядження №110р від 04.03.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №114р від 04.03.2021 р. «Про передачу матеріалів»;  

           - розпорядження №116р від 09.03.2021 р. «Про передачу майна»;  

           - розпорядження №117р від 09.03.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №122р від 15.03.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №123р від 15.03.2021 р. «Про управління майном»;  

           - розпорядження №126р від 16.03.2021 р. «Про управління майном»; 

           - розпорядження №127р від 17.03.2021 р. «Про управління майном»; 

           - розпорядження №128р від 17.03.2021 р. «Про управління майном»; 

           - розпорядження №129р від 17.03.2021 р. «Про управління майном»; 

           - розпорядження №141р від 23.03.2021 р. «Про передачу частини 

першого поверху дитячої лікарні»; 

           - розпорядження №145р від 26.03.2021 р. «Про управління майном»; 

           - розпорядження №148р від 30.03.2021 р. «Про управління майном»; 

 

 

Лубенський міський голова                                     Олександр ГРИЦАЄНКО  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



Пояснювальна записка 

до  рішення сьомої сесії Лубенської міської ради 

 Лубенського району Полтавської області 

 восьмого скликання  від 08.04.2021 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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