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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 26 січня 2022 року  № 18 

Про затвердження 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: 
 

Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 

№ 586р від 17 грудня 2021 року «Про створення комісії»; 

№ 587р від 17 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 373р від 26.08.2021 «Про закріплення 

службового легкового автомобіля виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 588р від 17 грудня 2021 року «Про створення комісії»; 

№ 589р від 20 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 590р від 20 грудня 2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 591р від 20 грудня 2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 592р від 20 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 593р від 21 грудня 2021 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня енергетика»; 

№ 594р від 22 грудня 2021 року «Про преміювання начальника КПф 

«Лубниміськсвітло» Шкарбаня С.В.»; 

№ 595р від 22 грудня 2021 року «Про звільнення директора Комунального 

підприємства «Сяйво» Томчука А.М.»; 

№ 596р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 597р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 598р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 
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№ 599р від 22 грудня 2021 року «Про преміювання керівників комунальних 

підприємств»; 

№ 600р від 22 грудня 2021 року «Про переведення головного лікаря КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Наталенка С.М.»; 

№ 601р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 602р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 603р від 22 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 604р від 24 грудня 2021 року «Про оголошення конкурсного відбору»; 

№ 605р від 28 грудня 2021 року «Про затвердження складу конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора Комунального підприємства «Сяйво» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 606р від 28 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 607р від 28 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 608р від 28 грудня 2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 609р від 28 грудня 2021 року «Про перенесення робочих днів у 2022 

році»; 

№ 610р від 28 грудня 2021 року «Про переведення головного лікаря 

Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Коротич О.А.»; 

№ 611р від 28 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№  612р від 28 грудня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 613р від 28 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 04.11.2021 року № 501р «Про управління 

майном»; 

№ 614р від 28 грудня 2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 615р від 28 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 18.12.2020 року №329р «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»; 

№ 616р від 30 грудня 2021 року «Про ознайомлення з наказом Міністерства 

охорони здоровʼя України»; 

№ 617р від 30 грудня 2021 року «Про передачу матеріалів»; 

№ 618р від 30 грудня 2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм у новій редакції на 2021 рік»; 
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№ 619р від 30 грудня 2021 року «Про переведення головного лікаря 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Богатиренка В.М.»; 

№ 620р від 30 грудня 2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 621р від 31 грудня 2021 року «Про затвердження положення про 

уповноважену особу (осіб)»; 

№ 622р від 31 грудня 2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 5/31р від 21 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/32р від 22 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/33р від 23 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/34р від 24 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/35р від 31 грудня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

 

№ 1р від 05 січня 2022 року «Про звільнення Наталенка С.М. з посади 

директора Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 2р від 05 січня 2022 року «Про внесення змін у розпорядження 

Лубенського міського голови № 1р від 05 січня 2022 року»; 

№ 3р від 14 січня 2022 року «Про виділення коштів»; 

№ 5р від 06 січня 2022 року «Про внесення змін до розподілу коштів між 

програмами бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 6р від 05 січня 2022 року «Про забезпечення надання лікарських послуг»; 

№ 7р від 06 січня 2022 року «Про створення комісії»; 

№ 8р від 06 січня 2022 року «Про затвердження Інструкції з документування 

управлінської діяльності у виконавчому комітеті Лубенської міської ради»; 

№ 9р від 06 січня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 10р від 06 січня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 11р від 10 січня 2022 року «Про створення комісії»; 

№ 12р від 10 січня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 13р від 10 січня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2022 рік»; 
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№ 14р від 10 січня 2022 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 15р від 12 січня 2022 року «Про проведення конкурсу»; 

№ 16р від 12 січня 2022 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 17р від 12 січня 2022 року «Про створення комісії для проведення робіт 

з категоріювання відділу ведення Державного реєстру виборців  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 18р від 13 січня 2022 року «Про підготовку та відзначення свята 

Водохреща на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 19р від 14 січня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 20р від 18 січня 2022 року «Про затвердження планів проведення 

внутрішнього аудиту»; 

№ 21р від 18 січня 2022 року «Про проведення планових внутрішніх 

аудитів»; 

№ 22р від 19 січня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 23р від 19 січня 2022 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 24р від 19 січня 2022 року «Про розроблення Стратегії розвитку 

Лубенської територіальної громади» 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


