
                                                                                                                               
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

 23 червня 2021 року  № 145 
Про затвердження рішень 

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, 
прийняті між засіданнями виконавчого комітету: 
 №129  від 08.06.2021 року «Про делегування функцій замовника по 

коригуванню проєктної документації та виконання робіт по проєкту «Водовід 

від водозабірного майданчика №2 до м.Лубни»; 
 № 130  від 14.06.2021 року «Про затвердження проектної документації». 
 

2.Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 
№ 2/19р від 31.05.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/20р від 31.05.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях» 
№ 2/21р від 02.06.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного  матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/22р від 02.06.2021 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/23р від 02.06.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/24р від 03.06.2021 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 
 №  2/25р  від 16.06.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
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№ 2/26р від 16.06.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 
№ 2/27р  від 16.06.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях, 

організацію та проведення спортивних змагань»; 
№ 2/28р  від 16.06.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 3/3р від 02.06.2021 року «Про виділення коштів»; 
№ 4/10р від 07.06.2021 року «Про приватизацію житла»; 
№ 4/11р від 07.06.2021 року «Про приватизацію житла»; 
№ 5/6а від 02.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 5/7р від 07.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№  5/8р  від «Про внесення змін до розпису бюджету Лубенської міської 

територіальної громади»; 
№  5/9р  від 15.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 217р від 20.05.2021 року «Про затвердження плану заходів з нагоди 

відзначення 100-річчя Публічної бібліотеки імені Володимира Малика»; 
№ 218р від 20.05.2021 року «Про виділення коштів на проведення 

культурно-масових заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей»; 
№ 219р від 20.05.2021 року «Про виділення коштів на проведення 

літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій…» біля криниці 

Т.Г.Шевченка в селі Ісківці»; 
№ 220р  від 20.05.2021 року «Про створення комісії»; 
№  221р від 24.05.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
№ 222р від 24.05.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 26.11.2020 року № 291р «Про утворення комісії з 

реорганізації Березотіцької сільської ради»; 
№ 223р від 25.05.2021 року «Про надання допомоги»; 
№ 224р від 25.05.2021 року «Про оголошення догани керівнику КП 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради     

Наталенку С.М.»; 
№ 225р від 25.05.2021 року «Про управління майном»; 
№ 226р від 27.05.2021 року «Про управління майном»; 
№ 227р від 27.05.2021 року «Про управління майном»; 
№  228р від 27.05.2021 року «Про управління майном»; 
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№ 229р від 28.05.2021 року «Про відзначення Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
№  230р від 28.05.2021 року «Про приймання документів»; 
№ 231р від 28.05.2021 року «Про заходи щодо наповнення місцевого 

бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-
бюджетної дисципліни у 2021 році»;  

№ 232р від 31.05.2021 року «Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати»; 
№ 233р від 31.05.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 26.11.2020 року №291а «Про надання права підпису»; 
№  234р  від  02.06.2021 року «Про  нагородження  Почесною грамотою  

Лубенського міського голови»; 
№ 235р від 03.06.2021 року «Про звільнення директора Комунального 

стадіону «Центральний» Климченка Ю.В.»; 
№ 236р від 03.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 237р від 03.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 238р від 04.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 239р від 04.06.2021 року «Про створення ініціативної групиз підготовки 

та проведення установчих зборів для обрання членів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області»; 
№ 240р від 07.06.2021 року «Про комісію з визначення стану захисних 

споруд цивільного захисту, розташованих на території Лубенської 

територіальної громади»; 
№ 241р від 07.06.2021 року «Про виконання вимоги ВПР УЗПВР у 

Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) та ухвали Полтавського окружного 

адміністративного суду від 02 червня 2021 року»; 
№ 242р від 09.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 243р від 09.06.2021 року «Про виконання рішення суду»; 
№ 244р від 09.06.2021 року «Про нагородження Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
№М-245ДСК від 10.06.2021 року «Про Порядок створення 

адміністративно-територіальної підсистеми і структури замкнутого циклу 

функціонування системи нормованого забезпечення населення на території 

Лубенської територіальної громади»; 
№ М-246ДСК від 10.06.2021 року «Про затвердження Плану заходів щодо 

запровадження нормованого забезпечення населення Лубенської територіальної 

громади в особливий період»; 
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№ 247р від 10.06.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 
№ 248р від 11.06.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної громади до дитячого закладу санаторного типу «Чайка» смт 

Лазурне Скадовського р-ну Херсонської обл.»; 
№ 249р від 11.06.2021 року «Про закріплення службового легкового 

автомобіля виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 
№ 250р від 14.06.2021 року «Про уповноваження на підписання 

процесуальних документів від імені Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області по цивільній справі№539/1393/21»; 
№ 251р від 14.06.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік у новій редакції»; 
№  252р  від 15.06.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та надання грошової допомоги»; 
№ 253р від 15.06.2021 року «Про створення ліквідаційної комісії»; 
№ 254р  від 15.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 255р  від 15.06.2021 року «Про підготовку та відзначення 30-ої річниці 

незалежності України в Лубенській територіальній громаді»; 
№ 256р від 16.06.2021 року «Про призначення виконуючого обов’язки 

керівника Комунального стадіону «Центральний»; 
№  257р   від 17.06.2021 року «Про управління майном»; 
№ 258р  від 17.06.2021 року «Про виділення коштів на проведення 

театралізованого народного гуляння та концертної програми до православного 

свята Трійці «На зелені на свята» у селі Крем’янка». 
 

 Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 


