
1 

 

                                                                                                                                  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

21 березня 2022 року  № 56 

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету Лубенської 

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 Лубенської міської ради 

від 14 березня 2022 року № 53 «Про затвердження проєктної документації». 

2. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету Лубенської міської ради: 

№ 2/4р від 02 березня 2022 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 5/3р від 23 лютого 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/4р від 07 березня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/4а від 07 березня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 61р від 17 лютого 2022 року «Про залучення автотранспорту 

підприємств, установ та організацій міста Лубни для чергування в Лубенському 

РТЦКСП»; 

№ 62р від 17 лютого 2022 року «Про затвердження результатів 

інвентаризації матеріальних цінностей»; 

№ 63р від 18 лютого 2022 року «Про управління майном»; 

№ М-64ДСК від 21 лютого 2022 року «Про затвердження мобілізаційних 

завдань з пасажирських перевезень автомобільним транспортом для 

життєзабезпечення населення Лубенської територіальної громади в особливий 

період»; 
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№ 65р від 21 лютого 2022 року «Про організацію військового обліку 

військовозобовʼязаних і призовників на території Лубенської територіальної 

громади»; 

№ 66р від 21 лютого 2022 року «Про управління майном»; 

№ 67р від 21 лютого 2022 року «Про делегування функцій замовника 

будівництва за проєктом «Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу 

«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» за адресою: 

Полтавська область, Лубенський район, с.Калайдинці, вул.Рубцова, 53 з 

покращенням енергоефективності»; 

№ 68р від 21 лютого 2022 року «Про виконання постанов ВПР УЗПВР у 

Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (с.Суми)»; 

№ 69р від 21 лютого 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 70р від 22 лютого 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2022 рік»; 

№ 71р від 23 лютого 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 72р від 24 лютого 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 73р від 24 лютого 2022 року «Про визначення безпечних районів, 

пунктів безпечного розміщення евакуйованого населення у разі загрози 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій)»; 

№ 74р від 24 лютого 2022 року «Про забезпечення готовності органів 

управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків»; 

№ 75р від 24 лютого 2022 року «Про утворення збірних пунктів евакуації 

на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 76р від 24 лютого 2022 року «Про розміщення співробітників 

національної поліції м.Суми»; 

№ 77р від 24 лютого 2022 року «Про приведення Лубенської місцевої 

ланки територіальної підсистеми цивільного захисту Полтавської області у 

готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період»; 

№ 78р від 25 лютого 2022 року «Про призначення виконуючого обовʼязки 

директора Комунального підприємства «Шляхрембуд» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 78а від 25 лютого 2022 року «Про розміщення батальйону ТрО»; 

№ 79р від 28 лютого 2022 року «Про передачу автомобіля»; 
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№ 80р від 28 лютого 2022 року «Про призначення виконуючого обовʼязки 

директора Комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 81р від 28 лютого 2022 року «Про передачу пального»; 

№ 82р від 28 лютого 2022 року «Про управління майном»; 

№ 83р від 28 лютого 2022 року «Про управління майном»; 

№ 84р від 01 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 85р від 01 березня 2022 року «Про передачу майна»; 

№ 86р від 01 березня 2022 року «Про преміювання виконуючого обовʼязки 

директора Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Сиченка О.В.»; 

№ 87р від 02 березня 2022 року «Про використання працівниками 

виконавчого комітету власного транспортного засобу у період воєнного стану»; 

№ 88р від  03  березня  2022 року  «Про  захоронення  трупа   гр. Болвіно-

ва В.О.»; 

№ 89р від 03 березня 2022 року «Про захоронення трупа невідомої особи»; 

№ 90р від 04 березня 2022 року «Про передачу пального»; 

№ 91р від 04 березня 2022 року «Деякі питання здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»; 

№ 92р від 06 березня 2022 року «Про проведення навчань з територіальної 

оборони»; 

№ 93р від 06 березня 2022 року «Про забезпечення прийому, зберігання та 

розподілення продукції»; 

№ 94р від 07 березня 2022 року «Про затвердження переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

громади»; 

№ 94а від 07 березня 2022 року «Про призначення відповідальної особи за 

публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»; 

№ 95р від 07 березня 2022 року «Про залучення автотранспорту для 

евакуації населення»; 

№ 96р від 10 березня 2022 року «Про призначення Сухопар Л.І. на посаду 

директора Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 97р від 10 березня 2022 року «Про звільнення Сиченка О.В. від 

виконання обовʼязків директора Комунального підприємства «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 98р від 10 березня 2022 року «Про доповнення переліку та обсягу 

закупівель товарів для забезпечення потреб територіальної оборони»; 
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№ 99р від 12 березня 2022 року «Про передачу майна»; 

№ 100р від 12 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 101 р від 12 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 102р від 14 березня 2022 року «Про доповнення переліку та обсягу 

закупівель товарів для забезпечення потреб територіальної оборони»; 

№ 103р від 15 березня 2022 року «Про передачу дизельного пального»; 

№ 104р від 15 березня 2022 року «Про передачу пального»; 

№ 105р від 16 березня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 106р від 18 березня 2022 року «Про утворення робочої групи з 

контролю за встановленням субʼєктами господарювання роздрібної торгівлі цін 

на продукти харчування, лікарські засоби та пальне». 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


