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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 25 травня  2022 року  № 100 

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: 
 

1. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету Лубенської міської ради: 

№ 3/2р від 04 травня 2022 року «Про виділення коштів»; 

№ 4р від 11 травня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/1р від 11 травня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 5/7р від 04 травня 2022 року «Про внесення змін до показників бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/8р від 06 травня 2022 року «Про внесення змін до показників бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/8а від 06 травня 2022 року «Про внесення змін до показників бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/9р від 09 травня 2022 року «Про внесення змін до розподілу коштів 

між програмами бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/10р від 10 травня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/11р від 12травня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/12р від 13 травня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№  175р від 22 квітня 2022 року «Про нагородження медаллю «За оборону 

рідної держави» Марченка Євгенія Вікторовича»; 

№ 176р від 25 квітня 2022 року «Про управління майном»; 
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№ 177р від 25 квітня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 178р від 25 квітня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 179р від 25 квітня 2022 року «Про передачу бензину»; 

№ 179а від 25 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 180р від 26 квітня 2022 року «Про залучення автотранспорту для потреб 

військової частини Т0930»; 

№ 181р від 26 квітня 2022 року «Про нагородження медаллю «За оборону 

рідної держави» Холодняка Валентина Михайловича»; 

№ 182р від 27 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 183р від 28 квітня 2022 року «Про прийняття на безоплатні громадські 

роботи»; 

№ 184р від 28 квітня 2022 року «Про святкування Днів села на території 

Лубенської територіальної громади у 2022 році»; 

№ 185р від 29 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 186р від 29 квітня 2022 року «Про внесення змін до розпоряджень 

Лубенського міського голови від 22.03.2022 року № 114р «Про управління 

майном» та від 04.04.2022 року № 135р «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 22.03.2022 року № 114р «Про управління 

майном»; 

№ 187р від 29 квітня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 188р від 29 квітня 2022 року «Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування Лубенської територіальної громади № 4»; 

№ 189р від 29 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 190р від 03 травня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 191р від 03 травня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 192р від 03 травня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 193р від 04 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 194р від 04 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 195р від 04 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 196р від 04 травня 2022 року «Про передачу посвідчень»; 

№ 197р від 04 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 198р від 05 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 199р від 05 травня 2022 року «Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 200р від 06 травня 2022 року «Про передачу радіостанцій»; 
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№ 201р від 06 травня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 202р від 09 травня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 203р від 09 травня 2022 року «Про передачу бензину»; 

№ 204р від 09 травня 2022 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 84р від 17 лютого 2021 року «Про утворення 

робочої групи з питань бджільництва»; 

№ 205р від 09 травня 2022 року «Про надання права керування службовим 

легковим автомобілем виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 206р від 10 травня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 207р від 11 травня 2022 року «Про оголошення конкурсного відбору»; 

№ 208р від 12 травня 2022 року «Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування Лубенської територіальної громади №5»; 

№ 209р від  12 травня  2022 року  «Про   захоронення  трупа   гр. Карпен-

ка О.Г.»; 

№ 210р від 13 травня 2022 року «Про звільнення директора комунального 

підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 211р від 16 травня 2022 року «Про призначення виконуючого обовʼязки 

директора комунального підприємства «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 212р від 16 травня 2022 року «Про надання права керування службовим 

легковим автомобілем виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 213р від 17 травня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 214р від 18 травня 2022 року «Про організацію тимчасового розміщення 

і харчування евакуйованих громадян у Лубенському закладі загальної середньої 

освіти № 4 Лубенської міської ради Полтавської області»; 

№ 215р від 18 травня 2022 року «Про робочу групу з питань створення та 

функціонування індустріального парку на території Лубенської територіальної 

громади»; 

№ 216р від 19 травня 2022 року «Про проведення навчальних військово-

польових зборів учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти Лубенської 

територіальної громади у 2022 році»; 

№ 217р від 19 травня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови». 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


