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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

  

РІШЕННЯ 
 

 27 квітня 2022 року  № 83 

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 28 березня 2022 року № 59 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 

24.03.2021 року № 59 «Про визначення та затвердження номенклатури та обсягу 

накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій». 

2. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету Лубенської міської ради: 

№ 5/5р від 29 березня 2022 року «Про внесення змін до показників 

бюджету Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/6р від 19 квітня 2022 року «Про внесення змін до показників бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 107р від 18 березня  2022 року «Про передачу дизельного пального»; 

№ 108р від 18 березня 2022 року «Про організацію тимчасового 

розміщення і харчування евакуйованих громадян»; 

№ 109р від 18 березня 2022 року «Про утворення приймальних пунктів 

евакуації на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 109а від 18 березня 2022 року «Про призначення Феня І.Й. радником 

Лубенського міського голови»; 

№ 110р від 21 березня  2022 року  «Про   захоронення  трупа   гр.Поташо-

ва В.М.»; 
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№ 111р від 21 березня 2022 року «Про оголошення конкурсного відбору»; 

№ 111а від 21 березня 2022 року «Про надання допомоги»; 

№ 112р від 21 березня 2022 року «Про розміщення військовослужбовців 

військової частини 3052 Національної гвардії України»; 

№ 112а від 21 березня 2022 року «Про передачу пального»; 

№ 113р від 22 березня 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»; 

№ 114р від 22 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 115р від 22 березня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 116р від 23 березня 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 117р від 23 березня 2022 року «Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування № 2 Лубенської територіальної 

громади»; 

№ 118р від 23 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 119р від 24 березня 2022 року «Про передачу дизельного палива, 

бензину, запасних частин та карт»; 

№ 120р від 24 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 121р від 25 березня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм у новій редакції на 2022 рік»; 

№ 122р від 25 березня 2022 року «Про створення пунктів видачі 

продовольчих товарів на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 122а від 25 березня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 123р від 25 березня 2022 року «Про втрату чинності паспорта 

бюджетної програми за КПКВКМБ 0216090 на 2022 рік»; 

 № 123а від 25 березня 2022 року «Про  внесення  змін  до  розпорядження 

Лубенського міського голови від 20.10.2021  № 468р «Про створення постійно 

діючої  інвентаризаційної комісії»; 

№ 124р від 28 березня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 125р від 30 березня 2022 року «Про створення продовольчого резерву у 

Лубенській територіальній громаді в умовах воєнного стану»; 

№ 126р від 31 березня 2022 року «Про порядок компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб на території Лубенської 

територіальної громади»; 

№ 127р від 31 березня 2022 року «Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 
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№ 128р від 01 квітня 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»; 

№ 129р від 01 квітня 2022 року «Про утворення робочої групи з питань 

перевірки виконання автомобільними перевізниками умов договору про 

організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування у межах території Лубенської територіальної громади»; 

№ 130р від 04 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 131р від 04 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 132р від 04 квітня 2022 року «Про тимчасове розміщення 

військовослужбовців військової частини А4020»; 

№ 133р від 04 квітня 2022 року «Про залучення автотранспорту для потреб 

територіальної оборони і складів прийому, зберігання та розподілення 

продукції»; 

№ 134р від 04 квітня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 135р від 04 квітня 2022 року «Про внесення змін до розпорядження 

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

майном»; 

№ 136р від 04 квітня 2022 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2022 рік»; 

№ 137р від 05 квітня 2022 року «Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування Лубенської територіальної громади № 3»; 

№ 138р від 07 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 139р від 07 квітня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 140р від 07 квітня 2022 року «Про закінчення опалювального сезону 

2021-2022 рр. на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 141р від 07 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 142р від 09 квітня 2022 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 143р від 11 квітня 2022 року «Про передачу дизельного палива та 

бензину»; 

№ 144р від 11 квітня 2022 року «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

№ 145р від 12 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 146р від 12 квітня 2022 року «Про відновлення опалювального сезону 

2021-2022 рр. на території м.Лубни»; 

№ 147р від 12 квітня 2022 року «Про передачу автошин»; 
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№ 148р від 13 квітня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 149р від 14 квітня 2022 року «Про доповнення переліків та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної 

оборони»; 

№ 150р від 14 квітня 2022 року «Про захоронення останків людини»; 

№ 151р від 14 квітня 2022 року «Про організацію радіаційного та хімічного 

спостереження на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 152р від 14 квітня 2022 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 153р від 14 квітня 2022 року «Про залучення автотранспорту для 

перевезення внутрішньо переміщених осіб»; 

№ 154р від 15 квітня 2022 року «Про призначення Черевка О.М. 

виконуючим обовʼязки головного редактора Комунальної установи-редакції 

міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни»; 

№ 155р від 15 квітня 2022 року «Про звільнення Швайко В.В. від 

виконання обовʼязків головного редактора Комунальної установи-редакції 

міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни»; 

№ 156р від 15 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 157р від 15 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 158р від 18 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 159р від 18 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 160р від 18 квітня 2022 року «Про передачу матеріальних цінностей»; 

№ 161р від 18 квітня 2022 року «Про переведення Самойленко Л.О., 

директора Лубенської мистецької школи на контрактну форму трудового 

договору»; 

№ 162р від 18 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 163р від 18 квітня 2022 року «Про визнання розпоряджень Лубенського 

міського голови такими, що втратили чинність»; 

№ 164р від 18 квітня 2022 року «Про управління майном»; 

№ 165р від 19 квітня 2022 року «Про призначення уповноваженого 

представника установи по забезпеченню організації використання 

кваліфікованого електронного підпису»; 

№ 166р від 19 квітня 2022 року «Про надання грошової допомоги з нагоди 

відзначення Дня памʼяті Чорнобильської трагедії»; 

№ 167р від 19 квітня 2022 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 168р від 19 квітня 2022 року «Про проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей»; 

№ 169р від 19 квітня 2022 року «Про затвердження результатів 

інвентаризації матеріальних цінностей»; 
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№ 170р від 19 квітня 2022 року «Про затвердження Положення про 

введення режимів радіаційного захисту та поведінки населення при радіаційних 

аваріях»; 

№ 171р від 19 квітня 2022 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 20.10.2021 № 468 «Про створення постійно 

діючої інвентаризаційної комісії»; 

№ 172р від 21 квітня 2022 року «Про передачу карт»; 

№ 173р від 21 квітня 2022 року «Про передачу посвідчень та бланків», 

№ 174р від 21 квітня 2022 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 19 квітня 2022 року № 166р «Про надання 

грошової допомоги з нагоди відзначення Дня памʼяті Чорнобильської трагедії».  

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


