
                                                                                                                                 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 РІШЕННЯ 
 

 28 липня 2021 року  № 171 

Про затвердження рішення 

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 №160  

від 12.07.2021 року «Про утворення комісії з питань формування пропозицій 

щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», прийняте між 

засіданнями виконавчого комітету. 
 

2.Затвердити  розпорядження Лубенського міського голови, прийняті  між 

засіданнями виконавчого комітету: 

№ 2/29р від 02.07.2021 року «Про організацію та проведення спортивних 

змагань»; 

№ 2/30р від 02.07.2021 року «Про організацію, проведення та участь 

спортсменів у змаганнях»; 

№ 2/31р від 02.07.2021 року «Про організацію та проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 

№ 2/32р від 02.07.2021 року «Про організацію, проведення навчально-

тренувального збору та календарного матчу чемпіонату Полтавської області з 

футболу»; 

№ 5/10р від 16.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/11р від 23.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 
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№ 5/12р від 24.06.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 5/13р від 15.07.2021 року «Про внесення змін до розпису бюджету 

Лубенської міської територіальної громади»; 

№ 259р від 17.06.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 260р від 18.06.2021 року «Про нагородження Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 261р від 18.06.2021 року «Про призначення стипендії Лубенської 

міської ради «Обдарованість» у 2021 році»; 

№ 262р від 18.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ М-263 ДСК від 18.06.2021 року «Про затвердження Порядку підготовки 

карткового та контрольно-облікового бюро до нормованого забезпечення 

населення Лубенської територіальної громади основними продовольчими та 

непродовольчими товарами в особливий період»; 

№ 264р від 22.06.2021 року «Про надання твердого палива та матеріальної 

допомоги»; 

№ 265р від 22.06.2021 року «Про надання допомоги»; 

№ 266р від 22.06.2021 року «Про утворення робочої групи»; 

№ 267р від 22.06.2021 року «Про нагородження Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 268р від 22.06.2021 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»; 

№ 269р від 22.06.2021 року «Про закріплення службового легкового 

автомобіля виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області»; 

№  270р від 23.06.2021 року «Про затвердження планів проведення 

внутрішнього аудиту»; 

№ 271р від 23.06.2021 року «Про проведення планових внутрішніх 

аудитів»; 

№ 272р від 23.06.2021 року «Про нагородження Грамотою та Подякою 

виконавчого комітету Лубенської міської ради»; 

№ 273р від 23.06.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№  274р від 23.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 274а від 23.06.2021 року «Про передачу коштів»; 
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№ 275р від 24.06.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної  громади  до  дитячого  закладу  санаторного  типу  «Чайка»    

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області»; 

№ 276р від 24.06.2021 року «Про проведення вакцинації населення 

Лубенського району»; 

№ 277р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№  278р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 279р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 280р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 281р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 282р від 24.06.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 283р від 24.06.2021 року «Про звільнення виконуючого обовʼязки 

директора Комунального підприємства фірми «Спектр» Поповича О.І.»; 

№ 284р від 25.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 285р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 286р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 287р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 288р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 289р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 290р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 291р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 292р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 293р від 30.06.2021 року «Про управління майном»; 

№ 294р від 30.06.2021 року «Про утворення тимчасової комісії для 

розгляду колективної скарги мешканців села Пʼятигірці щодо порушення вимог 

обробки посівів отруйними хімікатами»; 

№ 295р від 01.07.2021 року «Про створення комісії»; 

№ 296р від 01.07.2021 року «Про проведення позапланового аудиту»; 

№ 297р від 01.07.2021 року «Про направлення делегації»; 

№ 298р від 01.07.2021 року «Про затвердження норм витрат палива на 

роботу службового легкового автомобіля»; 

№ 299р від 01.07.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 300р від 01.07.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 301р від 01.07.2021 року «Про нагородження Почесною грамотою 

Лубенського міського голови»; 

№ 302р від 05.07.2021 року «Про управління майном»; 
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№ 303р від 05.07.2021 року «Про управління майном»; 

№  304-ДСК від 05.07.2021 року «Про створення експертної комісії з 

питань таємниць»; 

№ 305р від 06.07.2021 року «Про утворення та затвердження складу 

комісії з питань найменування та перейменування елементів середовища та 

інфраструктури Лубенської територіальної громади, увічнення памʼяті осіб та 

подій»; 

№ 306-ДСК від 06.07.2021 року «Про порядок надання грифів секретності 

матеріальним носіям секретної інформації»; 

№ 307р від 06.07.2021 року «Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати»; 

№ 308-ДСК від 08.07.2021 року «Про створення експертної комісії з 

проведення експертизи цінності документів»; 

№ 309-ДСК від 08.07.2021 року «Про порядок проведення перевірок 

наявності секретних документів»; 

№ 310р від 08.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 311р від 08.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 312р від 08.07.2021 року «Про внесення змін до розпорядження 

Лубенського міського голови № 220р від 20.05.2021  року «Про створення 

комісії»; 

№ 313р від 08.07.2021 року «Про втрату чинності розпорядження 

Лубенського міського голови від 23.02.2021 року № 102р «Про створення 

комісії»; 

№ 314р від 08.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 315-ДСК від 08.07.2021 року «Про порядок знищення секретних 

документів»; 

№ 316р від 12.07.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної громади до дитячого закладу    санаторного   типу «Чайка»      

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області»; 

№ 317р від 12.07.2021 року «Про передачу картотеки з питань реєстрації 

місця проживання/перебування фізичних осіб»; 

№ 318р від 12.07.2021 року «Про захоронення трупа невпізнаного 

чоловіка»; 

№  319р від 12.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 320р від 13.07.2021 року «Про організацію поїздки дітей Лубенської 

територіальної  громади  до  дитячого  закладу  санаторного  типу  «Чайка»    

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області»; 

№ 321р від 13.07.2021 року «Про нагородження Грамотою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 
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№ 322р від 14.07.2021 року «Про затвердження складу робочої групи з 

питань перевірки виконання автомобільними перевізниками умов договору про 

організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування по м.Лубни у новій редакції»; 

№ 323р від  16.07.2021 року «Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік у новій редакції»; 

№ 324р від 16.07.2021 року «Про визначення потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа»; 

№ 325р від 16.07.2021 року «Про нагородження Подякою виконавчого 

комітету Лубенської міської ради»; 

№ 326р від 19.07.2021 року «Про захоронення останків людини»; 

№ 327р від 19.07.2021 року «Про управління майном»; 

№ 328р від 22.07.2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 329р від 22.07.2021 року «Про передачу обладнання»; 

№ 330р від 22.07.2021 року «Про затвердження Плану заходів з підготовки 

та відзначення 30-ї річниці незалежності України у Лубенській територіальній 

громаді».  

 

 

 Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 


