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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 22 червня  2022 року  № 121 

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 Лубенської міської ради: 

№ 5/13р від 23 травня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/14р від 26 травня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/15р від 08 червня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 78б від 25 лютого 2022 року «Про надання дозволу на використання 

майна і ресурсів закладів освіти для підтримки підрозділів Збройних Сил 

України, Територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної 

поліції та внутрішньо переміщених осіб»; 

№ 218р від 20 травня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 219р від 20 травня 2022 року «Про затвердження складу конкурсної 

комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

директора Комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 220р від 20 травня 2022 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 221р від 20 травня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 222р від 20 травня 2022 року «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 
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№ 223р від 20 травня 2022 року «Про продовження терміну дії контракту»; 

№ 224р від 23 травня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 225р від 24 травня 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 226р від 24 травня 2022 року «Про оплату судового збору»; 

№ 227р від 24 травня 2022 року «Про оприбуткування безоплатно 

отриманих матеріальних цінностей»; 

№ 228р від 25 травня 2022 року «Про визнання розпоряджень Лубенського 

міського голови такими, що втратили чинність»; 

№ 229р від 26 травня 2022 року «Про оприбуткування безоплатно 

отриманого майна»; 

№ 230р від 26 травня 2022 року «Про передачу посвідчень»; 

№ 231р від 26 травня 2022 року «Про затвердження заходів з підготовки 

міського пляжу та зон відпочинку біля води до літнього сезону 2022 року»; 

№ 232р від 26 травня 2022 року «Про передачу листів (мап)»; 

№ 233р від 27 травня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 234р від 27 травня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№  235р від 30 травня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 236р від 01 червня 2022 року «Про приведення у відповідність 

контракту з директором КП «КНП ЛМЦПМСД» Пучкою О.Ю.»; 

№ 237р від 01 червня 2022 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»; 

№ 238р від 01 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 239р від 01 червня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 240р від 01 червня 2022 року «Про попередню оплату»; 

№ 241р від 02 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 242р від 02 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 243р від 02 червня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 244р від 03 червня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 245р від 03 червня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 
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№ 246р від 03 червня 2022 року «Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 247р від 06 червня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців військової частини А 1356»; 

№ 248р від 06 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 249р від 06 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 250р від 07 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 251р від 07 червня 2022 року «Про отримання та розподіл гуманітарної 

допомоги в Лубенській територіальній громаді в умовах воєнного стану»; 

№ 252р від 07.06.2022 року «Про заходи щодо наповнення бюджету 

Лубенської міської територіальної громади, вишукання додаткових джерел 

надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних 

коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році»; 

№ 253р від 07 червня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови та Грамотою виконавчого комітету Лубенської 

міської ради»; 

№ 254р від 08 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 255р від 08 червня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців зведеної стрілецької роти»; 

№ 256р від 09 червня 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 257р від 09 червня 2022 року «Про здійснення в закладах освіти 

індивідуальних корекційних занять»; 

№ 258р від 10 червня 2022 року «Про приведення у відповідність 

контракту з директором КП «ЛМКСП» ЛМР Коротич О.А.»; 

№ 259р від 10 червня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 260р від 14 червня 2022 року «Про покладення обовʼязків»; 

№ 261р від 14 червня 2022 року  «Про  захоронення  трупа    гр.Деревʼян-

ка С.В.»; 

№ 262р від 14 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня медичного 

працівника»; 

№ 263р від 14 червня 2022 року «Про створення робочої групи щодо зміни 

назв урбанонімів Лубенської територіальної громади». 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


