
                                                                                                                                   

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 27 липня  2022 року   № 139 

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,: 

№ 2/5р від 22 червня 2022 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань»; 

№ 2/6р від 22 червня 2022 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань»; 

№  2/7р від 22 червня 2022 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/8р від 05 липня 2022 року «Про організацію та проведення 

навчально-тренувальних зборів»; 

№ 2/9р від 05 липня 2022 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/10р від 07 липня 2022 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань»; 

№ 4/2р від 20 червня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/3р від 20 червня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/4р від 20 червня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/5р від 20 червня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/6р від 11 липня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/7р від 11 липня 2022 року «Про приватизацію житла»; 
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№ 5/16р від 15 червня 2022 року «Про внесення змін до розподілу 

коштів між програмами бюджету Лубенської міської територіальної 

громади»; 

№ 5/17р від 08 липня 2022 року «Про внесення змін до розподілу 

коштів між програмами бюджету Лубенської міської територіальної 

громади»; 

№ 264р від 15 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня медичного 

працівника»; 

№ 265р від 16 червня 2022 року «Про внесення змін у розпорядження 

Лубенського міського голови № 211р від 16 травня 2022 року»; 

№ 266р від 16 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня медичного 

працівника»; 

№ 267р від 16 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 268р від 16 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 269р від 16 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 270р від 16 червня 2022 року «Про приведення у відповідність 

контракту з директором КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради 

Богатиренком В.М.»; 

№ 271р від 16 червня 2022 року «Про використання автомобіля»; 

№ 272р від 17 червня 2022 року «Про передачу матеріальних 

цінностей»; 

№ 272а від 17 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива»; 

№ 273р від 19 червня 2022 року «Про оголошення Днів жалоби у 

Лубенській територіальній громаді»; 

№ 274р від 20 червня 2022 року «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 275р від 21 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 276р від 21 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 277р від 21 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 278р від 21 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 279р від 21 червня 2022 року «Про звільнення Швайко В.В. від 

виконання обовʼязків головного редактора Комунальної установи-редакції 

міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни»; 

№ 280р від 21 червня 2022 року «Про призначення Черевка О.М. 

головним редактором Комунальної установи-редакції міськрайонного 

радіомовлення «Радіо-Лубни»; 

№ 281р від 21 червня 2022 року «Про залучення автотранспорту»; 
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№ 282р від 21 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 283р від 22 червня 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 284р від 22 червня 2022 року «Про відзначення Подякою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 285р від 24 червня 2022 року «Про втрату чинності паспорта 

бюджетної програми за КПКВКМБ 0215022 на 2022 рік»; 

№ 286р від 24 червня 2022 року «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 287р від 24 червня 2022 року «Про звільнення з безоплатних 

громадських робіт»; 

№ 288р від 27 червня 2022 року «Про реєстрацію договору купівлі-

продажу»; 

№ 289р від 27 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня Конституції 

України»; 

№ 290р від 27 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня Конституції 

України»; 

№ 291р від 28 червня 2022 року «Про передачу матеріальних 

цінностей»; 

№ 292р від 28 червня 2022 року «Про передачу листів (мап)»; 

№ 293р від 28 червня 2022 року «Про передачу матеріальних 

цінностей»; 

№ 294р від 30 червня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців військової частини А 7313»; 

№ 295р від 30 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 296р від 30 червня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 297р від 30 червня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 298р від 30 червня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 299р від 01 липня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 300р від 01 липня 2022 року «Про залучення автотранспорту для 

потреб військової частини А 7313»; 

№ 301р від 01 липня 2022 року «Про передачу карт (мап)»; 

№ 302р від 01 липня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 
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№ 303р від 01 липня 2022 року «Про надання повноважень щодо 

самопредставництва»; 

№ 304р від 01 липня 2022 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 305р від 04 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 306р від 04 липня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців військової частини А 7314»; 

№ 307р від 04 липня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 308р від 06 липня 2022 року «Про затвердження планів проведення 

внутрішнього аудиту»; 

№ 309р від 06 липня 2022 року «Про проведення планових внутрішніх 

аудитів»; 

№ 310р від 06 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 311р від 06 липня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 312р від 07 липня 2022 року «Про включення захисних споруд 

цивільного захисту, розташованих в закладах освіти Лубенської 

територіальної громади, до фонду захисних споруд цивільного захисту 

Лубенської територіальної громади»; 

№ 313р від 08 липня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців військової частини А7314»; 

№ 314р від 08 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 315р від 08 липня 2022 року «Про нагородження Почесною 

грамотою Лубенського міського голови»; 

№ 315а від 08 липня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

автомастила»; 

№ 316р від 11 липня 2022 року «Про передачу проєктно-кошторисної 

документації»; 

№ 317р від 11 липня 2022 року «Про затвердження переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб виконавчого 

комітету»; 

№ 318р від 12 липня 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 319р від 12 липня 2022 року «Про призначення виконуючого 

обовʼязки директора Комунального підприємства «Парки Посулля» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 320р від 12 липня 2022 року «Про передачу бензину»; 

№ 321р від 12 липня 2022 року «Про скликання позачергового 

засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 
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№ 322р від 12 липня 2022 року «Про порядок проведення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної оборони»; 

№ 323р від 12 липня 2022 року «Про утворення комісії з перевірки 

торгівельно-розважальних центрів Лубенської територіальної громади»; 

  № 324р від 13 липня 2022 року «Про утворення комісії з питань 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 

Лубенської територіальної громади»; 

№ 325р від 13 липня 2022 року «Про прийняття на безоплатні 

громадські роботи»; 

№ 326р від 15 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 327р від 15 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 328р від 18 липня 2022 року «Про надання під час воєнного стану 

матеріальної допомоги»; 

№ 329р від 18 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 330р від 18 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 331р від 18 липня 2022 року «Про передачу бензину»; 

№ 332р від 18 липня 2022 року «Про залучення автотранспорту». 

 

 

 

  

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 


