
                                                                                                                              
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

 22 грудня 2020  року  №  ___ 
Про затвердження рішень 
виконавчого комітету міської 

ради та розпоряджень 

Лубенського міського голови, 

прийнятих між засіданнями 

виконавчого комітету  
 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Лубенської міської ради     

в и р і ш и в: 
1. Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради від 04 

листопада 2020 року № 218 «Про надання дозволу на здійснення правочину за 

участю малолітніх дітей»; від 06 листопада 2020 року № 219 «Про надання 

містобудівних умов і обмежень для проєктування обʼєкта будівництва»; від 06 

листопада 2020 року № 220 «Про затвердження проєктно-кошторисної 

документації». 
2. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету: 
№ 2/38р від 29.10.2020 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях та навчально-тренувальних зборах»; 
 № 2/39р від 02.12.2020 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 
 № 2/40р від 07.12.2020 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 
 № 3/6р від 26.10.2020 року «Про виділення коштів»; 

 № 4/19р від 03.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 
 № 4/20р від 14.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 

 № 5/28р від 16.10.2020 року «Про внесення змін до помісячного розпису 

загального фонду бюджету міста»; 
 № 5/29р від 19.10.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
 № 5/30р від 26.10.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
 № 5/31р від 27.10.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
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 № 5/32р від 03.11.2020 року «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету міста»; 
 № 5/33р від 12.11.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
 № 5/34р від 18.11.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
 № 5/35р від 25.11.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису спеціального фонду  бюджету міста»; 
 № 5/36р від 01.12.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису бюджету міста»; 
№ 5/37р від 14.12.2020 року «Про внесення змін до помісячного та річного 

розпису асигнувань бюджету Ісковецької сільської ради»; 
№  5/38р від 17.12.2020 року «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету міста»; 
№ 261р від 16.10.2020 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік у новій редакції»; 
№ 262р 16.10.2020 року «Про передачу майна»; 
№ 263р від 16.10.2020 року «Про розгляд заяви начальника юридичного 

відділу Мелентьєвої Н.М.»; 
№ 264р від 16.10.2020 року «Про початок опалювального сезону 2020-

2021р.р. в окремих навчальних та лікувальних закладах міста Лубни»; 
№ 265р від 19.10.2020 року «Про чергування відповідальних працівників 

виконавчого комітету Лубенської міської ради під час підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»; 
№ 266р від 19.10.2020 року «Про початок опалювального сезону 2020-

2021р.р. в місті Лубни»; 
№ 267р від  22.10.2020 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
№  268р  від 22.10.2020 року «Про надання допомоги»; 
№ 269р від 26.10.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови № 251р від 06.10.2020 року «Про передачу бувших у 

використанні залізобетонних плит»; 
№  270р  від 27.10.2020 року «Про захоронення трупа гр.Войтенко С.Г.»; 
№ 271р від 28.10.2020 року «Про продовження планової внутрішньої 

перевірки КП «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» 

Лубенської міської ради»; 
№ 272р від 28.10.2020 року «Про управління майном»; 
№ 273р від 28.10.2020 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди відзначення Дня працівника 

соціальної сфери»; 
№ 274р від 30.10.2020 року «Про продовження терміну дії контракту»; 
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№ 275р від 30.10.2020 року «Про продовження терміну дії контракту»; 
№ 276р від 30.10.2020 року «Про встановлення надбавки керівнику КП 

«Ритуалсервіс»; 
№ 277р від 30.10.2020 року «Про створення робочої групи»; 
№ 278р від 04.11.2020 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
№ 279р від 05.11.2020 року «Про створення оперативного штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), повʼязаних з 

несприятливими умовами осінньо-зимового періоду»; 
№ 280р від 05.11.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 27.03.2020 року № 85р «Про переведення Лубенської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Полтавської області у режим надзвичайної ситуації»; 
№ 281р від 05.11.2020 року «Про створення комісії з розгляду скарги 

громадянина Злиднєва В.В.»; 
№ 282р від 05.11.2020 року «Про нагородження Почесною грамотою 

міського голови»; 
№ 283р від 05.11.2020 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня працівників сільського 

господарства»; 
№ 284р ід 17.11.2020 року «Про заходи щодо складання проєкту бюджету 

Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік»; 
№ 285р від 19.11.2020 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
№ 286р від 20.11.2020 року «Про оплату судового збору»; 
№ 287р від 23.11.2020 року «Про проведення інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей»; 
№ 288р від 24.11.2020 року «Про прийняття на безоплатні громадські 

роботи»; 
№ 289р від 25.11.2020 року «Про затвердження результатів інвентаризації 

товарно-матеріальних цінностей»; 
№ 290р від 25.11.2020 року «Про створення тимчасової інвентаризаційної 

комісії»; 
№ 291р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Березотіцької сільської ради»; 
№  291а  від 26.11.2020 року  «Про  надання права підпису»; 
№ 291б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 292р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Вовчицької сільської ради»; 
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№  292а  від  26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 292б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 293р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Засульської сільської ради»; 
№  293а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 293б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
294р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Тишківської сільської ради»; 
№  294а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 294б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 295р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Снітинської сільської ради»; 
№  295а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 295б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 296р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Окіпської сільської ради»; 
№  296а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 296б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 297р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Калайдинцівської сільської ради»; 
№  297а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 297б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 298р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Ісковецької сільської ради»; 
№  298а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 298б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
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№ 299р від 26.11.2020 року «Про утворення комісії з реорганізації 

Хорошківської сільської ради»; 
№  299а  від 26.11.2020 року «Про надання права підпису»; 
№ 299б від 26.11.2020 року «Про призначення уповноваженого 

представника по забезпеченню організації використання кваліфікованого 

електронного підпису»; 
№ 300р від 30.11.2020 року «Про прийняття на безоплатні громадські 

роботи»; 
№ 301р від 30.11.2020 року «Про нагородження Почесною грамотою 

міського голови»; 
№ 302р від 30.11.2020 року «Про проведення річної інвентаризації»; 
№ 303р від 30.11.2020 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди відзначення Дня Збройних Сил 

України та Міжнародного дня волонтера»; 
№ 304р від 30.11.2020 року «Про закріплення службового автомобіля»; 
№ 305р від 01.12.2020 року «Про створення комісії по проведенню 

випробувань комплексної системи захисту інформації АІТС «Державний реєстр 

виборців»; 
№ 306р від 01.12.2020 року «Про встановлення надбавки начальнику КП 

«Шляхрембуд»; 
№ 307р від 02.12.2020 року «Про проведення аудиту роботи закладів 

охорони здоровʼя, які визначені для госпіталізації пацієнтів із гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»; 
№ 308р від 02.12.2020 року «Про створення тимчасової інвентаризаційної 

комісії»; 
№ 309р від 03.12.2020 року «Про реєстрацію договору купівлі-продажу»; 
№ 309а від 03.12.2020 року «Про надання права першого та другого 

підпису»; 
№ 310р від 08.12.2020 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області та 

надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; 
№ 310а від 08.12.2020 року «Про виділення коштів»; 
№ 311р від 08.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Карпцем О.В.»; 
№ 312р від 09.12.2020 року «Про внесення змін до Інструкції з діловодства 

у виконавчому комітеті Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 
№ 313р від 09.12.2020 року «Про перенесення робочих днів у 2021 році»; 
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№ 314р від 09.12.2020 року «Про погодження проєкту кредитного та 

грантового договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО)»; 
№ 315р від 09.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Івановою О.Г.»; 
№ 316р від 09.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Кириченко Н.М.»; 
№ 317р від 10.12.2020 року «Про оплату судового збору»; 
№ 318р від 10.12.2020 року «Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 

2021 рік»; 
№ 319р від 10.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Наталенко О.П.»; 
№ 320р від 10.12.2020 року «Про преміювання керівника комунального 

підприємства»; 
№ 321р від 16.12.2020 року «Про передачу обладнання»; 
№ 322р від 16.12.2020 року «Про надання допомоги»; 
№ 323р від 16.12.2020 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
№ 324р від 16.12.2020 року «Про встановлення надбавки керівнику 

комунального підприємства»; 
№ 325р від 16.12.2020 року «Про преміювання керівника комунального 

підприємства»; 
№ 326р від 18.12.2020 року «Про передачу матеріалів»; 
№ 327р від 18.12.2020 року «Про надання дозволу на проведення 

компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Калайдинцівської сільської ради»; 
№ 328р від 18.12.2020 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
№ 329р від 18.12.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 27.03.2020 року № 85р «Про переведення Лубенської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Полтавської області у режим надзвичайної ситуації». 
 
 
 

Лубенський міський голова                                                            О.П.Грицаєнко 


