
                                                                                                                               

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 24 березня 2021 року  № 64 

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету 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 01 березня 2021 року № 48 «Про черговий призов громадян на строкову 

військову службу у квітні-червні 2021 року». 

2. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2р від 01.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/1р від 01.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/2р від 01.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/3р від 09.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/4р від 12.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/5р від 15.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань; 

№ 3/1р від 01.03.2021 року «Про виділення коштів»; 

 

№ 5/3р від 22.02.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

 

№ 86р від 18.02.2021 року «Про управління майном»; 



2 

 

2 

 

№ 87р від 19.02.2021 року «Про затвердження норм витрат палива на 

роботу службових легкових автомобілів»; 

№ 88р від 19.02.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 18.12.2020 р. № 329р «Про внесення змін до 

розпорядження міського голови від 27.03.2020 р. № 85р «Про переведення 

Лубенської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Полтавської області у режим надзвичайної ситуації»; 

№ 89р від 19.02.2021 року «Про відзначення переможців образотворчо-

мистецького конкурсу дитячої та юнацької ілюстрації «Мальована казка»; 

№ 90р від 22.02.2021 року «Про управління майном»; 

№ 91р від 23.02.2021 року «Про тимчасову організацію персонально-

первинного військового обліку призовників та військовозобовʼязаних у сільській 

місцевості Лубенської територіальної громади»; 

№ 92р від 23.02.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 93р від 23.02.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік»; 

№ 94р від 23.02.2021 року «Про управління майном»; 

№ 95р від 23.02.2021 року «Про захоронення трупа гр.Шевченко Н.М.»; 

№ 96р від 23.02.2021 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації відділу житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради та про надання 

права першого підпису»; 

№ 97р від 23.02.2021 року «Про передачу майна»; 

№ 98р від 23.02.2021 року «Про управління майном»; 

№ 99р від 23.02.2021 року «Про управління майном»; 

№ 100р від 23.02.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 101р від 23.02.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 102р від 23.02.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 103р від 25.02.2021 року «Про управління майном»; 

№ 104р від 01.03.2021 року «Про надання грошової допомоги»; 

№ 105р від 01.03.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та вручення цінного подарунка з нагоди 

Міжнародного дня прав жінок і миру»; 

№ 106р від 01.03.2021 року «Про закріплення службових легкових 

автомобілів виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 
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№ 107р від 01.03.2021 року «Про внесення змін до Порядку використання 

службових легкових автомобілів у виконавчому комітеті Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 108р від 02.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 109р від 02.03.2021 року «Про організацію роботи з інформування й 

залучення населення та застосування гендерноорієнтовного підходу щодо 

належної діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 110р від 04.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 111р від 04.03.2021 року «Про підготовку до проведення в Лубенській 

територіальній громаді заходів до 35-роковин Чорнобильської катастрофи»; 

№ 112р від 04.03.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та вручення цінного подарунка з нагоди 

Міжнародного дня прав жінок і миру»; 

№ 113р від 04.03.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 114р від 04.03.2021 року «Про передачу матеріалів»; 

№ 115р від 05.03.2021 року «Про створення комісії із обстеження квартири 

по вул.Драгоманова, 12/5 кв.2»; 

№ 116р від 09.03.2021 року «Про передачу майна»; 

№ 117р від 09.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 118р від 11.03.2021 року «Про утворення комісії з визначення обставин 

та правомірності постановки на облік захисних споруд цивільного захисту»; 

№ 119р від 11.03.2021 року «Про оголошення догани заступнику 

начальника Управління, начальнику відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області Сосні Олександру Миколайовичу»; 

№ 120р від 11.03.2021 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 121р від 11.03.2021 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 122р від 15.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 123р від 15.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 124р від 15.03.2021 року «Про створення постійно діючої 

інвентаризаційної комісії»; 

№ 125р від 15.03.2021 року «Про переукладення контракту з начальником 

КП «Лубенське МБТІ»; 

№ 126р від 16.03.2021 року «Про управління майном»; 
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№ 127р від 17.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 128р від 17.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 129р від 17.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 130р від 17.03.2021 року «Про забезпечення харчуванням, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення учасників спортивних заходів».  

 

 Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


