
                                                                                                                               

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 28 квітня 2021 року  № 92 

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: 

№ 2/6р від 23.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань, участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/7р від 23.03.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/8р від 06.04.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувальних зборів»; 

№ 2/9р від 14.04.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/10р від 15.04.2021 року «Про участь спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/11р від 21.04.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувальних зборів»; 

№ 2/12р від 21.04.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувальних зборів»; 

 № 4/1р від 12.03.2021 року «Про приватизацію житла»; 

 № 4/2р від 12.03.2021 року «Про приватизацію житла»; 

 № 4/3р від 12.03.2021 року «Про приватизацію житла»; 

 № 4/4р від 12.03.2021 року «Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності»; 

№ 5/4р від 29.03.2021 року «Про дозвіл на списання заборгованості»; 

№ 5/5р від 15.04.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
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№ 131р від 18.03.2021 року «Про нагородження Грамотами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з нагоди відзначення Дня працівників 

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення»; 

№ 132р від 19.03.2021 року «Про створення комісії з розгляду документів 

та розподілу коштів бюджету Лубенської міської територіальної громади на 

фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість»; 

№ 133р від 19.03.2021 року «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

№ 134р від 19.03.2021 року «Про закріплення службового легкового 

автомобіля виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області"» 

№ 135р від 22.03.2021 року «Про преміювання керівників комунальних 

підприємств з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення»; 

№ 136р від 22.03.2021 року «Про призначення Уповноважених 

замовником осіб на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних 

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2 на території 

України виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№ 137р від 23.03.2021 року «Про надання права підпису первинних 

документів матеріально-відповідальній особі»; 

№ 138р від 23.03.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 139р від 23.03.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 140р від 23.03.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 141р від 23.03.2021 року «Про передачу частини першого поверху 

дитячої лікарні»; 

№ 142р від 24.03.2021 року «Про створення робочої групи по 

врегулюванню дорожнього руху»; 

№ 143р від 24.03.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 144р від 24.03.2021 року «Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг»; 

№ 145р від 26.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 146р від 30.03.2021 року «Про проведення позапланового аудиту»; 

№ 147р від 30.03.2021 року «Про відзначення Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 148р від 30.03.2021 року «Про управління майном»; 

№ 149р від 31.03.2021 року «Про виконання вимоги відділу примусового 

виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у 
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Полтавській області Північно-східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми)»; 

№ 150р від 01.04.2021 року «Про втрату чинності розпорядження 

Лубенського міського голови від 23.02.2021 року № 101 «Про створення 

комісії»; 

№ 151р від 01.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 152р від 01.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 153р від 01.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 154р від 01.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 155р від 01.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 156р від 06.04.2021 року «Про проведення вибракування автомобіля 

шляхом списання»; 

№ 157р від 06.04.2021 року «Про проведення перереєстрації автомобілів»; 

№ 158р від 06.04.2021 року «Про приймання архівних документів»; 

№ 159р від 06.04.2021 року «Про управління майном»; 

№ 160р від 06.04.2021 року «Про впровадження системи муніципального 

енергетичного менеджменту в бюджетній сфері Лубенської територіальної 

громади»; 

№ 161р від 06.04.2021 року «Про результати проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них 

обовʼязків і завдань за 2020 рік»; 

№ 162р від 07.04.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 163р від 07.04.2021 року «Про передачу книги О.Сиченка «Пережити. 

Листи до брата і друга»;  

№ 164р від 07.04.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 165р від 07.04.2021 року «Про залучення автотранспорту підприємств, 

установ та організацій міста Лубни для чергування в Лубенському РТЦКСП»; 

№ 166р від 08.04.2021 року «Про порядок організації роботи із 

зверненнями громадян у виконавчому комітеті Лубенської міської ради»; 

№ 167р від 12.04.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік у новій редакції»; 

№ 168р від 12.04.2021 року «Про призначення координатора з питань 

здійснення заходів у сфері запобігання насильству на території Лубенської 

територіальної громади»; 

№ 169р від 13.04.2021 року «Про внесення змін до складу ліквідаційної 

комісії з ліквідації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Засульської сільської ради та надання права другого підпису»; 

№ 170р від 13.04.2021 року «Про затвердження норм витрат палива на 

роботу службових легкових автомобілів» 

№ 171р від 14.04.2021 року «Про призначення відповідальних осіб щодо 

підготовки та оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі»; 
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№ 172р від 14.04.2021 року «Про закінчення опалювального сезону»; 

№ 173р від 15.04.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 174р від 15.04.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 175р від 16.04.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради та надання грошової допомоги з нагоди 35-ї 

річниці аварії на Чорнобильській АЕС»; 

№ 176р від 19.04.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 01.04.2021 року № 155р «Про створення 

комісії»; 

№ 177р від 19.04.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови від 01.04.2021 року № 151р «Про створення 

комісії»; 

№ 178р від 19.04.2021 року «Про управління майном»; 

№ 179р від 20.04.2021 року «Про передачу проєктної документації»; 

№ 180р від 20.04.2021 року «Про управління майном»; 

№ 181р від 20.04.2021 року «Про припинення виплати середньої заробітної 

плати на період працевлаштування Наталенко О.П.»; 

№ 182р від 20.04.2021 року «Про захоронення трупа гр.Березіна І.С.»; 

№ 183р від 21.04.2021 року «Про управління майном»; 

№ 184р від 21.04.2021 року «Про управління майном». 

 

 

 

 

 Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 


