
                                                                                                                                   

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 29 серпня  2022 року   № 175 

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,: 

№ 2/11р від 12 серпня 2022 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань»; 

№ 2/12р від 12 серпня 2022 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів»; 

№ 3/3р від 26 липня 2022 року «Про виділення коштів»; 

№ 4/8р від 26 липня 2022 року «Про приватизацію житла»; 

№ 5/18р від 01 серпня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/19р від 19 серпня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 333р від 20 липня 2022 року  «Про втрату чинності паспорта 

бюджетної програми за КПКВКМБ 0217325 та затвердження паспортів 

бюджетних програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 334р від 21 липня 2022 року «Про створення комісії з перевірки 

готовності закладів освіти до 2022-2023 навчального року та огляду (оцінки) 

захисних споруд цивільного захисту»; 

№ 335р від 22 липня 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 336р від 25 липня 2022 року «Про оприбуткування безоплатно 

отриманого майна»; 

№ 337р від 25 липня 2022 року «Про оприбуткування безоплатно 

отриманого майна»; 
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№ 338р від 25 липня 2022 року «Про звільнення начальника 

комунального підприємства «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 339р від 26 липня 2022 року «Про призначення Косолап А.А. на 

посаду начальника комунального підприємства «Лубни-водоканал» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 340р від 26 липня 2022 року «Про надання повноважень щодо 

самопредставництва»; 

№ 341р від 26 липня 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 342р від 26 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 343р від 26 липня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 344р від 27 липня 2022 року «Про звільнення з безоплатних 

громадських робіт»; 

№ 345р від 29 липня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 346р від 29 липня 2022 року «Про передачу палаток»; 

№ 347р від 29 липня 2022 року «Про передачу матеріальних 

цінностей»; 

№ 348р від 29 липня 2022 року «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 349р від 29 липня 2022 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 87р від 19.02.2021 «Про затвердження норм 

витрат палива на роботу службових легкових автомобілів»; 

№ 350р від 29 липня 2022 року «Про затвердження норм витрат палива 

на роботу службового легкового автомобіля»; 

№ 351р від 03 серпня 2022 року «Про надання частини щорічної 

основної відпустки директору Лубенського центру комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення»; 

№ 352р від 05 серпня 2022 року «Про запровадження цілодобової 

«Гарячої лінії 0800330385» у виконавчому комітеті Лубенської міської ради»; 

№ 353р від 05 серпня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 354р від 08 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 355р від 08 серпня 2022 року «Про передачу проєктної докумен-

тації»; 

№ 356р від 08 серпня 2022 року «Про захоронення трупа гр.Болотіна 

В.В.»; 

№ 357р від 08 серпня 2022 року «Про управління майном»; 
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№ 358р від 08 серпня 2022 року «Про створення комісії з обстеження 

обʼєктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації»; 

№ 359р від 08 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 360р від 10 серпня 2022 року «Про надання права керування 

службовим легковим автомобілем виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 361р від 10 серпня 2022 року «Про створення комісії з питань 

проведення ремонтних робіт аварійної стіни будинку з метою відновлення 

газопостачання за адресою: вул.Шевченка, 11, м.Лубни»; 

№ 362р від 10 серпня 2022 року «Про передачу майна»; 

№ 363р від 11 серпня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 364р від 11 серпня 2022 року «Про прийняття на безоплатні 

громадські роботи»; 

№ 365р від 11 серпня 2022 року «Про скликання позачергового 

засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 366р від 12 серпня 2022 року «Про захоронення трупа гр.Войтенка 

І.М.»; 

№ 367р від 12 серпня 2022 року «Про звільнення начальника 

комунального підприємства фірми «Лубниміськсвітло» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 368р від 12 серпня 2022 року «Про продовження терміну дії 

контракту»; 

№ 369р від 15 серпня 2022 року «Про призначення Шкарбаня С.В. на 

посаду начальника комунального підприємства фірми «Лубниміськсвітло» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 370р від 15 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 371р від 15 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 372р від 15 серпня 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 373р від 16 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 374р від 16 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 375р від 16 серпня 2022 року «Про втрату чинності паспорта 

бюджетної програми за КПКВКМБ 0213242 та затвердження паспортів 

бюджетних програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 376р від 16 серпня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 377р від 16 серпня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину». 

  

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 


