
                                                                                                                                 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

24 листопада 2021 року  № 306 

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:   

- № 291 від  08 листопада 2021 року  «Про затвердження проєктної документації 

за робочим проєктом «Модернізація з технічним переоснащенням мереж 

електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення КП «Лубенська 

лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради (збільшення 

потужності та організація 1 категорії надійності) по вул.Пʼятикопа, 26 м.Лубни 

Полтавської області»; 

- № 292 від 16 листопада 2021 року «Про обмеження руху вантажних 

автомобілів по вул.Нова, Першотравнева, Степова, Садова та 1-ому 

пров.Рубцова в с.Калайдинці Лубенського району Полтавської області»; 

- № 293 від 19 листопада 2021 року «Про затвердження проєктної документації». 

2.  Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2/56р  від 21 жовтня 2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/57р від 21 жовтня 2021 року «Про організацію та проведення 

спортивних змагань, участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/58р від 21 жовтня 2021 року «Про організацію та проведення 

навчально-тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської 

області з футболу»; 

№ 2/59р від 21 жовтня 2021 року «Про участь спортсменів у навчально-

тренувальних зборах та змаганнях»; 

№ 2/60р від 04 листопада 2021 року «Про участь спортсменів у 

змаганнях»; 
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№ 2/61р від 04 листопада 2021 року «Про організацію та проведення 

навчально-тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської 

області з футболу»; 

№ 2/62р від 04 листопада 2021 року «Про організацію та проведення 

навчально-тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської 

області з футболу»; 

№ 2/63р від 04 листопада 2021 року «Про організацію та проведення 

навчально-тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської 

області з футболу»; 

№ 3/7р від 01 листопада 2021 року «Про виділення коштів»; 

№ 5/23а від 20 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/24р від 26 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/24а від 26 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/25р від 04 листопада 2021 року «Про внесення змін до розпису 

бюджету Лубенської міської територіальної громади» 

№ 469р від 20 жовтня 2021 року «Про затвердження норм витрат палива на 

роботу службового легкового автомобіля»; 

№ 470р від 21 жовтня 2021 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди відзначення 60-річчя 

ЛЛВУМГ»; 

№ 471р від 22 жовтня 2021 року «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 472р від 22 жовтня 2021 року «Про оприбуткування безоплатно 

отриманих матеріальних цінностей»; 

№ 473р від 23 жовтня 2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 474р від 23 жовтня 2021 року «Про надання твердого палива та 

матеріальної допомоги»; 

№ 475р від 23 жовтня 2021 року «Про передачу матеріалів»; 

№ 476р від 23 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 24.06.2021 року № 282р «Про створення 

комісії»; 

№ 477р від 23 жовтня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 478р від 23 жовтня 2021 року «Про розгляд подання Лубенської 

окружної прокуратури»; 

№ 479р від 23 жовтня 2021 року «Про розгляд подання Лубенської 

окружної прокуратури»; 

№ 480р від 23 жовтня 2021 року «Про управління майном»; 
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№ 481р від 26 жовтня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 482р від 26 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 15.06.2021 року № 254р «Про управління 

майном»; 

№ 483р від 26 жовтня 2021 року «Про управління майном»; 

№ 484р від 26 жовтня 2021 року «Про звільнення керівника Комунального 

підприємства «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області Погорєлка В.І.»; 

№ 485р від 26 жовтня 2021 року «Про призначення виконуючого 

обовʼязки керівника Комунального підприємства «Шляхрембуд» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 486р від 27 жовтня 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 04.10.2021 р. № 451р «Про організацію та 

проведення у 2021 році атестації посадових осіб виконавчих органів Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області»; 

№ 487р від 28 жовтня 2021 року «Про проведення річної інвентаризації»; 

№ 488р від 29 жовтня 2021 року «Про звільнення виконуючого обовʼязки 

головного редактора КУ РМР «Радіо-Лубни» Пожара В.І.»; 

№ 489р від 01 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 490р від 02 листопада 2021 року «Про утворення робочої групи з питань 

удосконалення форм і методів роботи КП «Міський ринок»; 

 № 491р від 02 листопада 2021 року «Про нагородження Почесною 

грамотою Лубенського міського голови та Грамотою виконавчого комітету 

Лубенської міської ради»; 

№ 492р від 02 листопада 2021 року «Про нагородження Почесною 

грамотою Лубенського міського голови та Грамотою виконавчого комітету 

Лубенської міської ради»; 

№ 493р від 02 листопада 2021 року «Про призначення виконуючого 

обовʼязки головного редактора Комунальної установи-редакції міськрайонного 

радіомовлення «Радіо-Лубни»; 

№ 494р від 02 листопада 2021 року «Про  зміну номерних знаків на 

службових легкових автомобілях»; 

№ 495р від 02 листопада 2021 року «Про затвердження норм витрат палива 

на роботу службових легкових автомобілів в зимових умовах»; 

№ 496р від 03 листопада 2021 року «Про створення комісії»; 

№ М-497 ДСК від 03 листопада 2021 року «Про створення пункту збору 

Лубенської територіальної громади»; 

№ 498р від 04 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 499р від 04 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 500р від 04 листопада 2021 року «Про управління майном»; 
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№ 501р від 04 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 502р від 04 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 503р від 05 листопада 2021 року «Про нагородження Грамотами 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди відзначення Дня 

працівника соціальної сфери»; 

№  504р від 05 листопада 2021 року «Про проведення інвентаризації 

товарно-матеріальних цінностей»; 

№ 505р від 08 листопада 2021 року «Про призначення відповідальних за 

роботу з архівними документами та затвердження положення про архівний 

підрозділ виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 506р від 08 листопада 2021 року «Про призначення Білокінь Ю.М. 

відповідальною за роботу з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації у виконавчому комітеті Лубенської міської ради»; 

№ 507р від 08 листопада 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

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

витрат палива на роботу службових легкових автомобілів»; 

№  508р від 09 листопада 2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 496р від 03.11.2021 року «Про створення 

комісії»; 

№ 509р від 10 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 510р від 10 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 511р від 10 листопада 2021 року «Про звільнення керівника Лубенської 

комунальної дирекції кінотеатру Кулик Н.Г.»; 

№ 512р від 10 листопада 2021 року «Про призначення директора 

Лубенської комунальної дирекції кінотеатру»; 

№ 513р від 10 листопада 2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 514р від 10 листопада 2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 515р від 10 листопада 2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 516р від 10 листопада 2021 року «Про затвердження результатів 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей»; 

№ 517р від 10 листопада 2021 року «Про нагородження Почесною 

грамотою Лубенського міського голови»; 

№ 518р від 11 листопада 2021 року «Про звільнення від виконання 

обовʼязків керівника Комунального міського парку культури та відпочинку»; 

№ 519р від 11 листопада 2021 року «Про призначення директора 

Комунального міського парку культури та відпочинку»; 

№ 520р від 11 листопада 2021 року «Про управління майном»; 
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№ 521р від 11 листопада 2021 року «Про надання права керування 

службовим легковим автомобілем виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 

№ 522р від 16 листопада 2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 523р від 16 листопада 2021 року «Про перепоховання останків»; 

№ 524р від 16 листопада 2021 року «Про організацію оприлюднення 

наборів даних у формі відкритих даних»; 

№ 525р від 16 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 526р від 16 листопада 2021 року «Про управління майном»; 

№ 527р від 16 листопада 2021 року «Про внесення змін до складу робочої 

групи з організації виконання та контролю за дотриманням субʼєктами 

господарювання карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів»; 

№ 528р від 18 листопада 2021 року «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм у новій редакції на 2021 рік»; 

№ 529р від 18 листопада 2021 року «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня працівників 

сільського господарства»; 

№ 530р від 18 листопада 2021 року «Про створення робочої групи». 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                                              Олександр ГРИЦАЄНКО 


