
                                                                                                                               
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

 23 лютого 2021 року  № 35 
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: 
№ 3р від 08.02.2021 р. «Про виділення коштів»; 
№ 5/2р від 29.01.2021 р. «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 39р від 22.01.2021 р. «Про відзначення Подякою виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 
№ 39а від 22.01.2021 р. «Про затвердження Порядку використання 

службових легкових автомобілів у виконавчому комітеті Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області»; 
№ 39б від 22.01.2021 р. «Про затвердження Положення щодо здійснення 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти»; 
№ 40р від 22.01.2021 р. «Про переведення головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Засульської сільської ради Богатиренка В.М. та переукладення контракту»; 
№ 41р від 22.01.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 42р від 25.01.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 43р від 25.01.2021 р. «Про організацію військового обліку військово-

зобовʼязаних і призовників на території Лубенської територіальної громади»; 
№ 44р від 26.01.2021 р. «Про проведення щорічної оцінки виконання поса-

довими особами місцевого самоврядування покладених на них обовʼязків і 

завдань»; 
№ 45р від 27.01.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 46р від 28.01.2021 р. «Про управління майном»; 
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№ 47р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 48р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 49р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 50р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 51р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 52р від 28.01.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 53р від 28.01.2021 р. «Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії 

з ліквідації відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

Засульської сільської ради та про надання права першого та другого підпису»; 
№ 54р від 01.02.2021 р. «Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії 

з ліквідації фінансового відділу виконавчого комітету Засульської сільської ради 

та про надання права першого та другого підпису»; 
№ 55р від 01.02.2021 р. «Про затвердження планів проведення внут-

рішнього аудиту»; 
№ 56р від 01.02.2021 р. «Про проведення планових внутрішніх аудитів»; 
№ 57р від 02.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 58р від 02.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 59р від 02.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 60р від 02.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 61р від 02.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 62р від 02.02.2021 р. «Про створення комісії з встановлення фактичної 

норми витрат палива службових автомобілів»; 
№ 63р від 02.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 64р від 03.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 65р від 03.02.2021 р. «Про переведення директора КП «Міський ринок» 

на неповний робочий день»; 
№ 66р від 04.02.2021 р. «Про захоронення трупів громадян Мурзака В.В. 

та Литвина О.А.»; 
№ 67р від 05.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 68р від 05.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 69р від 05.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 70р від 05.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 71р від 08.02.2021 р. «Про надання повноважень щодо самопредстав-

ництва»; 
№ 71а від 08.02.2021 р. «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та надання грошової допомоги»; 
№ 72р від 08.02.2021 р. «Про управління майном»; 
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№ 73р від 08.02.2021 р. «Про преміювання лауреатів премії імені 

Володимира Малика за 2020 рік»; 
№ 74р від 10.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 75р від 10.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 76р від 10.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 76а від 10.02.2021 р. «Про внесення змін до комісії з встановлення 

фактичної норми витрат палива службових автомобілів»; 
№ 77р від 12.02.2021 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу, 

Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад  посадових осіб 

місцевого самоврядування та конкурсної комісії для проведення відбору 

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування у виконавчому комітеті та виконавчих органах Лубенської 

міської ради»; 
№ 78р від 15.02.2021 р. «Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії 

з ліквідації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської 

сільської ради та про надання права першого підпису»; 
№ 79р від 15.02.2021 р. «Про управління майном»; 
№ 80р від 16.02.2021 р. «Про передачу майна»; 
№ 81р від 16.02.2021 р. «Про проведення службового розслідування»; 
№ 82р від 16.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 83р від 16.02.2021 р. «Про створення комісії»; 
№ 84р від 17.02.2021 р. «Про утворення робочої групи з питань бджіль-

ництва»; 
№ 85р від 17.02.2021 р. «Про управління майном». 
 
 

 Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


