
                                                                                                                               

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 27 січня 2021 року  №  10 

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: 

1. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  

між засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2/41р від 14.12.2020 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/42р від 14.12.2020 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 

№ 4/21р від 28.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/22р від 28.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/23р від 28.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 

№ 4/24р від 28.12.2020 року «Про приватизацію житла»; 

 № 5/37а від 17.12.2020 року «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету міста»; 

 № 5/38р від 31.12.2020 року «Про погашення довгострокового кредиту»; 

№ 5/1р від 06.01.2021 року «Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства»; 

№ 330р від 18.12.2020 року «Про утворення ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради»; 

№ 331р від 18.12.2020 року «Про утворення ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Засульської сільської ради»; 

№ 332р від 18.12.2020 року «Про утворення ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської 

сільської ради»; 

№ 333р від 18.12.2020 року «Про утворення ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

Засульської сільської ради»; 
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№ 334р від 18.12.2020 року «Про утворення ліквідаційної комісії з 

ліквідації фінансового відділу виконавчого комітету Засульської сільської ради»; 

№ 335р від 21.12.2020 року  «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік у новій редакції»; 

№ 336р від 21.12.2020 року «Про втрату чинності паспорта бюджетної 

програми за КПКВКМБ 0215022»; 

№ 336а від 21.12.2020 року «Про виготовлення та використання печаток і 

штампів виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 337р від 21.12.2020 року «Про надання допомоги»; 

№ 338р від 21.12.2020 року «Про надання дозволу на проведення 

компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громад 

Калайдинцівської сільської ради»; 

№ 339р від 21.12.2020 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації фінансового відділу виконавчого комітету Засульської 

сільської ради та про надання права першого та другого підпису»; 

 № 340р від 21.12.2020 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

Засульської сільської ради та про надання права першого та другого підпису»; 

№ 341р від 21.12.2020 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Засульської сільської ради та про надання права першого та другого підпису»; 

№ 342р від 21.12.2020 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 та другого підпису»; 

№ 343р від 21.12.2020 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Засульської сільської ради та про надання права першого 

та другого підпису»; 

№ 344р від 23.12.2020 року «Про уповноваження ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської 

сільської ради про здійснення заходів щодо попередження»; 

№ 345р від 23.12.2020 року «Про уповноваження ліквідаційної комісії з 

ліквідації відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Засульської сільської ради про здійснення заходів щодо 

попередження»; 

№ 346р від 23.12.2020 року «Про затвердження результатів річної 

інвентаризації»; 

№ 346а від 23.12.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 12.01.2016р. № 8р»; 

№ 347р від 23.12.2020 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік у новій редакції»; 
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№ 348р від 23.12.2020 року «Про встановлення надбавки начальнику ЛК 

ЖЕУ»; 

№ 349р від 24.12.2020 року «Про скасування надбавки директору КП 

«Міський ринок»; 

№ 350р від 28.12.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 26.11.2020 року № 293р «Про утворення комісії 

з реорганізації Засульської сільської ради»; 

№ 351р від 28.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Феєр Л.В.»; 

№ 352р від 28.12.2020 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Косенко Н.І.»; 

№ 353р від 29.12.2020 року «Про утворення робочої групи з питань 

модернізації ЦНАП виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області та визначення відповідальної особи»; 

№ 354р від 29.12.2020 року «Про звільнення з безоплатних громадських 

робіт»; 

№ 355р від 29.12.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 26.11.2020 р. № 296р «Про утворення комісії з 

реорганізації Окіпської сільської ради»; 

№ 356р від 30.12.2020 року «Про управління майном»; 

№ 357р від 30.12.2020 року «Про управління майном»; 

№ 358р від 30.12.2020 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 359р від 30.12.2020 року «Про утворення робочої групи з розгляду 

питань газопостачання та надання послуг розподілу природного газу»; 

№ 360р від 30.12.2020 року «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 12.10.2017 року № 351р «Про створення комплексної 

системи захисту інформації в автоматизованій системі класу «1» у виконавчому 

комітеті Лубенської міської ради»; 

№ 361р від 30.12.2020 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 362р від 31.12.2020 року «Про оплату судового збору»; 

№ 363р від 31.12.2020 року «Про управління майном»; 

№ 364р від 31.12.2020 року «Про управління майном»; 

№ 365р від 31.12.2020 року «Про припинення виконання обовʼязків 

головного бухгалтера Лубенського міського центру соціальних служб»; 

№ 366р від 31.12.2020 року «Про затвердження штатних розписів 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 
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1р від 04.01.2021 року «Про визначення уповноважених осіб за 

організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та 

затвердження положення про уповноважену особу/осіб"» 

№ 6р від 05.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 7р від 05.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 8р від 05.01.2021 року «Про затвердження складу робочої групи з 

розгляду питань газопостачання та надання послуг розподілу природного газу у 

новій редакції»; 

№ 9р від 06.01.2021 року «Про звільнення директора Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради»; 

№ 10р від 11.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 11р від 11.01.2021 року «Про продовження терміну дії контракту»; 

№ 11а від 11.01.2021 року «Про продовження терміну дії контракту»; 

№ 12р від 12.01.2021 року «Про оплату судового збору»; 

№ 13р від 13.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 14р від 13.01.2021 року «Про перевірку готовності місць обсервації»; 

№ 15р від 13.01.2021 року «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 27.04.2016р. №143а «Про делегування представників від адміністрації 

до складу комісії із соціального страхування»; 

№ 16р від 14.01.2021 року «Про організацію навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях»; 

№ 17р від 14.01.2021 року «Про проведення розрахунку»; 

№ 18р від 14.01.2021 року «Про створення робочої групи з вивчення 

питання доцільності створення комунального підприємства «Муніципальна 

варта»; 

№ 19р від 14.01.2021 року «Про розгляд депутатського запиту»; 

№ 20р від 15.01.2021 року «Про розвиток  системи органів самоорганізації 

населення на території Лубенської територіальної громади»; 

№ 21р від 15.01.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік»; 

№ 22р від 16.01.2021 року «Про внесення змін до Інструкції з діловодства 

у виконавчому комітеті Лубенської міської ради в новій редакції, затвердженої 

розпорядженням міського голови №140р від 22.05.2014р.»; 

№ 23р від 18.01.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 24р від 18.01.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 25р від 18.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 26р від 18.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 27р від 19.01.2021 року «Про укладення декларації внутрішнього 

аудиту»; 
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№ 28р від 20.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 29р від 20.01.2021 року «Про управління майном»; 

№ 30р від 20.01.2021 року «Про збереження середньої заробітної плати за 

Шевченко Н.Г.»; 

№ 31р від 20.01.2021 року «Про внесення змін до складу комісії з 

реорганізації Калайдинцівської сільської ради»; 

№ 32р від 20.01.2021 року «Про призначення головного лікаря КП 

«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської 

ради»; 

№ 33р від 20.01.2021 року «Про забезпечення готовності органів 

управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час пропуску 

льодоходу, повені та паводків»; 

№ 34р від 20.01.2021 року «Про затвердження Плану заходів щодо 

соціальної адаптації та соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, на 2021-2024 роки у Лубенській територіальній 

громаді»; 

№ 35р від 21.01.2021 року «Про адміністратора безпеки відділу ведення 

Державного реєстру виборців»; 

№ 36р від 21.01.2021 року «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 19.08.2020р. № 201р «Про встановлення обмеженого доступу до 

приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету 

Лубенської міської ради»; 

№ 37р від 21.01.2021 року «Про затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту Лубенської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2021 рік»; 

№ 38р від 22.01.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги». 

 

 

 Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


