
                                                                                                                                 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

27 жовтня 2021 року  № 273 
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:  
- № 254 від  06 жовтня 2021 року  «Про затвердження проєктно-кошторисної 

документації»; 

- № 255  від 12 жовтня 2021 року «Про затвердження проєктної документації»; 
- № 256 від 12 жовтня 2021 року «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради від 26 серпня 2021 року № 198 «Про 

затвердження переліку обʼєктів поточного ремонту асфальтобетонного покриття 

вулиць населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2021 рік».  

2. Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 
№ 2/44р від 15.09.20231 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/45р від 15.09.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/46р від 15.09.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/47р від 15.09.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/48р від 15.09.2021 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/49р від 29.09.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань, участь спортсменів у змаганнях»; 
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№ 2/50р від 29.09.2021 року «Про організацію та проведення навчально-
тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/51р від 08.10.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/52р від 08.10.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/53р від 08.10.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань, участь спортсменів у змаганнях»; 
№ 2/54р від 08.10.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 
№ 2/55р від 11.10.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 
№ 5/20р  від 15.09.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 5/21р від 29.09.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 5/22р від 19.10.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 5/23р від 20.10.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
№ 422р від 21.09.2021 року «Про створення комісії з перевірки стану 

готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2021-
2022р.»; 

№ 423р від 22.09.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 
№ 424р від 22.09.2021 року «Про надання допомоги»; 
№ 425р від 22.09.2021 року «Про преміювання керівників комунальних 

підприємств з нагоди 1033-ї річниці заснування міста Лубни та 78-ї річниці 

визволення Лубенщини у Другій світовій війні»; 
№ 426р від 23.09.2021 року «Про втрату чинності розпорядження 

Лубенського міського голови від 20.08.2021 року № 364р «Про управління 

майном»; 
№ 427р від 23.09.2021 року «Про управління майном»; 
№ 428р від 23.09.2021 року «Про залучення автотранспорту підприємств, 

установ та організацій міста Лубни для чергування в Лубенському РТЦКСП»; 
№ 429р від 23.09.2021 року «Про нагородження Грамотою та відзначення 

Подякою виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 
№ 430р від 23.09.2021 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
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№ 431р від 23.09.2021 року «Про план організаційно-технічних заходів по 

усуненню виявлених порушень природоохоронного законодавства згідно 

припису державної екологічної інспекції України»; 
№ 432р від 23.09.2021 року «Про управління майном»; 
№ 433р від 24.09.2021 року «Про оголошення догани керівнику КП 

«Лубенська  лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Наталенку С.М.»; 
№ 434р від 27.09.2021 року «Про виділення коштів на транспортні 

послуги»; 
№ 435р від 27.09.2021 року «Про передачу матеріалів»; 
№ 436р від 28.09.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди Дня працівників освіти»; 
№ 437р від 28.09.2021 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»; 
№ 438р від 28.09.2021 року «Про створення оперативного штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), повʼязаних з 

несприятливими умовами осінньо-зимового періоду»; 
№ 439р від 28.09.2021 року «Про затвердження функціональних обовʼязків 

членів комісії з питань евакуації Лубенської територіальної громади»; 
№ 440р від 28.09.2021 року «Про нагородження Грамотою та Подякою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 
№ 441р від 29.09.2021 року «Про передачу обладнання»; 
№ 442р від 29.09.2021 року «Про затвердження кошторису витрат на 

проведення заходів з нагоди відзначення 100-річчя Публічної бібліотеки імені 

Володимира Малика»; 
№ 443р від 30.09.2021 року «Про управління майном»; 
№ 444р від 30.09.2021 року «Про управління майном»; 
№ 445-ДСК від 01.10.2021 року «Про утворення та підготовку карткового 

бюро, контрольно-облікового бюро, пунктів видачі документів нормованого 

забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами в 

особливий період на території Лубенської територіальної громади»; 
№ 446р від 01.10.2021 року «Про виділення коштів»; 
№ 447р від 01.10.2021 року «Про утворення робочої групи з організації 

виконання та контролю за дотриманням субʼєктами господарювання 

карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів»; 
№ 448р від 01.10.2021 року «Про делегування представників до 

Наглядової ради комунальних підприємств»; 
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№ 449р від 01.10.2021 року «Про передачу основних засобів»; 
№ 450р від 01.10.2021 року «Про передачу основних засобів»; 
№ 451р від 04.10.2021 року «Про організацію та проведення у 2021 році 

атестації посадових осіб виконавчих органів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області»; 
№ 452р від 07.10.2021 року «Про створення комісії»; 
№ 453р від 07.10.2021 року «Про управління майном»; 
№ 454р від 07.10.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 236р від 03.06.2021 року «Про управління 

майном»; 
№ 455р від 07.10.2021 року «Про початок опалювального сезону 2021 -

2022 рр. в окремих навчальних та лікувальних закладах міста Лубни»; 
№ 456р від 07.10.2021 року «Про отримання речових доказів»; 
№ 457р від 12.10.2021 року «Про  нагородження медаллю «За оборону 

рідної держави» та Грамотою виконавчого комітету Лубенської міської ради з 

нагоди Дня захисників та захисниць України»; 
№ 458р від 12.10.2021 року «Про виділення коштів на транспортні 

послуги»; 
№ 459р від 12.10.2021 року «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 
№ 460р від 13.10.2021 року «Про початок опалювального сезону 2021 -

2022 рр. на території Лубенської територіальної громади»; 
№ 461р від 13.10.2021 року «Про управління майном»; 
№ 462р від 13.10.2021 року «Про проведення навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких повʼязана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту, у 2021 році»; 
№ 463р від 13.10.2021 року «Про утворення та затвердження складу 

робочої групи з розгляду питань оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти Лубенської територіальної громади»; 
№ 464р від 19.10.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм у новій редакції на 2021 рік»; 
№ 465р від 19.10.2021 року «Про управління майном»; 
№ 466р від 19.10.2021 року «Про проведення службового розслідування»; 
№ 467р від 19.10.2021 року «Про надання допомоги»; 
№ 468р від 20.10.2021 року «Про створення постійно діючої інвентариза-

ційної комісії». 
 

Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


