
                                                                                                                               

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 26 травня 2021 року  № 113 

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: 

Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2/13р від 13.05.2021 року «Про організацію та проведення товариського 

футбольного матчу»; 

№ 2/14р від 13.05.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувальних зборів та футбольного матчу розіграшу Кубку Полтавської області 

з футболу»; 

№ 2/15р від 13.05.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та футбольного матчу розіграшу Кубка Полтавської області 

з футболу»; 

№ 2/16р від 17.05.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 

№ 2/17р від 17.05.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 

№ 2/18р від 20.05.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 3/2р від 28.04.2021 року «Про виділення коштів»; 

№ 4/5р від 25.04.2021 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/6р від 25.04.2021 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/7р від 25.04.2021 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/8р від 13.05.2021 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/9р від 13.05.2021 року «Про приватизацію житла»; 
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№ 5/5р від 15.04.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/6р від 11.05.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 185р від 23.04.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 186р від 23.04.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 187р від 23.04.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 16.04.2021 р. № 175р «Про нагородження 

Грамотою виконавчого комітету Лубенської міської ради та надання грошової  

допомоги з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС»; 

№ 188р від 23.04.2021 року «Про закріплення службового легкового 

автомобіля виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 189р від 26.04.2021 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»; 

№ 190р від 27.04.2021 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 191р від 28.04.2021 року «Про стан військово-патріотичного виховання 

у закладах загальної середньої освіти Лубенської територіальної громади»; 

№ 192р від 29.04.2021 року «Про Перелік відомостей, що становлять 

службову інформацію і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом «Для 

службового користування»; 

№ 193р від 30.04.2021 року «Про управління майном»; 

№ 194р від 30.04.2021 року «Про надання грошової допомоги»; 

№ 195р від 30.04.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови, Грамотою та відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради» 

№ 196р від 05.05.2021 року «Про затвердження норм витрат палива на 

роботу службового легкового автомобіля»; 

№ 197р від 05.05.2021 року «Про управління майном»; 

№ 198р від 07.05.2021 року «Про управління майном»; 

№  199р  від  07.05.2021 року «Про  відзначення  Подякою  виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 200р від 07.05.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та Почесною грамотою Лубенського міського 

голови»; 
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№ 201р від 11.05.2021 року «Про продовження терміну дії контракту»; 

№ 202р від 12.05.2021 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та надання грошової допомоги»; 

№ 203р від 12.05.2021 року «Про проведення в місті Лубни Всеукраїнської 

виставки «Лубенська художня весна – 2021»; 

№ 204р від 12.05.2021 року «Про утворення робочої групи по наданню 

фінансової підтримки субʼєктам господарювання, що надають послуги з 

пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах на час 

запровадження карантинних (протиепідемічних) заходів»; 

№ 205р від 12.05.2021 року «Про утворення Координаційної ради з питань 

впровадження програми «Громадський бюджет Лубенської територіальної 

громади на 2021-2023 роки»; 

№ 206р від 12.05.2021 року «Про управління майном»; 

№ 207р від 12.05.2021 року «Про управління майном»; 

№ 208р від 12.05.2021 року «Про звільнення Лисенка В.І. від виконання 

обовʼязків начальника комунальної організації «Місцева пожежна охорона 

Снітинської сільської ради»; 

№ 209р від 14.05.2021 року «Про надання повноважень щодо 

самопредставництва»; 

№ 210р від 14.05.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 211р від 14.05.2021 року «Про встановлення надбавки керівнику КП 

«Ритуалсервіс»; 

№ 212р від 17.05.2021 року «Про управління майном»; 

№ 213р від 17.05.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 214р від 17.05.2021 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня сімейної медицини та 

Всесвітнього дня сімейного лікаря»; 

№ 215р від 17.05.2021 року «Про проведення інвентаризації основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, що пропонуються до 

списання, виведення їх з експлуатації та списання з обліку»; 

№ 216р від 19.05.2021 року «Про припинення виплати середньої заробітної 

плати на період працевлаштування Косенко Н.І., Шевченко Н.Г., Івановій О.Г.». 

 

 

 Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


