
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок шостої сесії шостого скликання 

 

 

06 травня 2015 року            № 62 

 

 

Про внесення змін до рішення другої (позачергової) сесії Пирятинської міської 

ради (шостого скликання) від 14 грудня 2010 року „Про створення постійно 

діючої комісії по вибору земельних ділянок“ 
 

 

В зв’язку з кадровими змінами в апараті міської ради, керуючись 

Земельним кодексом України, Законом України України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ та Постановою Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів“        

від 31.03.2004 №  427, з метою дотримання вимог містобудівної документації, 

місцевих правил забудови та комплексного розвитку територій, враховуючи 

висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до персонального складу постійно діючої комісії по 

вибору земельних ділянок виклавши додаток до рішення в наступній редакції: 

 

Список  

постійно діючої комісії по вибору земельних ділянок  

 

Варава  

Максим 

Володимирович 

заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчого комітету 

голова  

комісії 

Кудрявцев  

Олександр 

Олександрович 

провідний спеціаліст  

з правових та гуманітарних 

питань 

заступник голови 

комісії 

Стадник  

Євгеній 

Васильович 

начальник відділу 

 із земельних та  

екологічних питань 

секретар  

комісії 

Порва 

Оксана 

Вікторівна   

Начальник відділу 

будівництва, архітектури та 

житлово-комунального 

член комісії 

http://www.docufreezer.com/order


господарства 

Ящик 

Ірина 

Анатоліївна 

спеціаліст 2-ої категорії  

з питань екології 

член комісії 

Рвач  

Наталія 

Олексіївна 

спеціаліст 1-ої категорії з 

питань благоустрою міста 

член комісії 

П’ятак  

Сергій 

Миколайович 

депутат міської ради член комісії 

Стеценко  

Леонід 

Олексійович 

депутат міської ради член комісії 

Солдатенко 

Роман 

Сергійович 

Начальник Пирятинської 

районної санепідемсттанції 

член комісії  

(за згодою) 

Клименко  

Юрій 

Володимирович  

начальник служби цивільного 

захисту в Пирятинському 

районі ГУ МНС України в 

Полтавській області 

член комісії  

(за згодою) 

 

2. Рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради шостого 

скликання від 12 грудня 2011 року „Про внесення змін до рішення другої 

(позачергової) сесії Пирятинської міської ради (шостого скликання) від 14 

грудня 2010 року „Про створення постійно діючої комісії по вибору земельних 

ділянок“ вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

 

Міський голова                                             О. РЯБОКОНЬ 
 

 


