
                                                                                                                                 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 26 серпня 2021 року  № 212 

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 : 

№ 185 від 13.08.2021 року «Про відключення  житлових будинків та будівлі 

ЗОШ № 3 від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

№ 186 від 16.08.2021 року «Про надання дозволу на купівлю квартири дитині, 

позбавленій батьківського піклування, Потапенку І.А.; 

№ 187 від 16.08.2021 року «Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування Метревелі Емілії Зазівні»; 

№ 188 від 16.08.2021 року «Про влаштування малолітньої дитини до КП 

«Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської 

обласної ради». 
 

2.Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2/33р від 02.08.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/34р від 02.08.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 3/4р від 29.07.2021 року «Про виділення коштів»; 

№ 5/14р від 26.07.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/15р від 26.07.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/16р від 28.07.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
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№ 331р від 23.07.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 332р від 23.07.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 333р від 23.07.2021 року «Про виплату фінансової підтримки субʼєктам 

господарювання, що надають послуги з пасажирських перевезень на міських 

автобусних маршрутах на час запровадження карантинних (протиепідемічних) 

заходів»; 

№ 334р від 26.07.2021 року «Про забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю»; 

№ 334а від 26.07.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№  335р від 26.07.2021 року «Про створення комісії»; 

№  336р від 26.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 337р від 27.07.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної громади   до   дитячого   закладу   санаторного   типу «Чайка» 

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області»; 

№ 338р від  27.07.2021 року «Про створення комісії з вирішення питання 

переведення житлового будинку по вул.Олександрівській, 10/1 на 

децентралізоване опалення»; 

№ 339р від 29.07.2021 року  «Про управління майном»; 

№ 340р від 29.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 341р від 29.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 342р від 30.07.2021 року «Про захоронення трупа громадянина  

Феденка С.О.»; 

№ 343р від 02.08.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 344р від 02.08.2021 року «Про утворення та затвердження складу групи 

з виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які 

проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та 

організації їх супроводження»; 

№ 345р від 02.08.2021 року «Про управління майном»; 

№ 346р від 02.08.2021 року «Про закріплення службових легкових 

автомобілів виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 347р від 02.08.2021 року «Про закріплення службових легкових 

автомобілів виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 348р від 04.08.2021 року «Про затвердження паспорта бюджетної 

програми на 2021 рік»; 

№ 349р від 06.08.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
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№ 350р від 06.08.2021 року «Про участь у врученні регіональної премії 

імені братів Шеметів»; 

№ 351р від 09.08.2021 року «Про управління майном»; 

№ 352р від 09.08.2021 року «Про управління майном»; 

№ 353р від 09.08.2021 року «Про управління майном»; 

№ 354р від 10.08.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної громади до  дитячого  закладу  санаторного  типу  «Чайка»      

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області»; 

№ 355р від 10.08.2021 року «Про затвердження кошторису проведення 

культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності 

України у Лубенській територіальній громаді»;  

№ 356р від 16.08.2021 року «Про виділення коштів на проведення 

фестивалю вуличної їжі в рамках свята «Музична історія незалежності» до 30-ї 

річниці незалежності України»; 

№ 357р від 18.08.2021 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»; 

№ 358р від 18.08.2021 року «Про створення комісії з дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог співвласниками домоволодіння в м.Лубни по 

вул.Залізничній, 176»; 

№ 359р від 18.08.2021 року «Про надання одноразової грошової 

допомоги»; 

№ 360р від 18.08.2021 року «Про нагородження ювілейною медаллю «30 

років незалежності України» та Грамотою виконавчого комітету Лубенської 

міської ради з нагоди відзначення 30-ої річниці незалежності України»; 

№ 361р від 18.08.2021 року «Про управління майном» 

 

 

 Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 


