
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

    РІШЕННЯ 
восьмої сесії сьомого скликання 

                                                     (третє засідання) 
  

 
12 квітня 2016 року                                                                                           № 100                  
 
 
Про відселення громадян із гуртожитку  
на площі Героїв Майдану, 2 в м.Пирятин                                                                          
із наданням іншого благоустроєного                                                                      
жилого приміщення 
 
 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, статей 15, 40, 42, 48, 50, 110, 132 Житлового кодексу Української 
РСР, враховуючи рішення другої сесії сьомого скликання Пирятинської міської 
ради від 11 грудня 2015 року № 23 „Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг“, акт житлово-побутової комісії при виконкомі міської 
ради про обстеження частини гуртожитку на площі Героїв Майдану, 2 від 
07.04.2016, висновки постійної комісії міської ради, у зв’язку з необхідністю 
проведення реконструкції гуртожитку під адміністративне приміщення для 
облаштування ЦНАПу, з метою забезпечення житлом інвалідів по зору, які 
проживають у гуртожитку, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Провести відселення громадянки Бутенко Світлани Миколаївни  та 
членів її сім’ї (чоловік - Бутенко Вячеслав Іванович, донька - Гетьман Надія 
Геннадіївна) з квартири № 3 гуртожитку на площі Героїв Майдану (колишня 
Борців Революції), 2, що перебуває в комунальній власності Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади,  в особі Пирятинської міської ради, 
з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення.                                        

2. Провести відселення громадянки Пилипенко Оксани Андріївни з 
квартири № 2 гуртожитку на площі Героїв Майдану (колишня Борців 
Революції), 2, що перебуває в комунальній власності Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, з 
наданням іншого благоустроєного жилого приміщення.  
 



3. Доручити виконавчому комітету Пирятинської міської ради: 
1) вирішити питання щодо придбання іншого благоустроєного житла 

інвалідам по зору, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі 
міської ради на поліпшення житлових умов, Бутенко Світлані Миколаївні 
(склад сім’ї - 3 особи) та Пилипенко Оксані Андріївні (склад сім’ї - 1 особа); 

2) провести заселення вищевказаних громадян у придбане житло. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та постійні комісії 
Пирятинської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             


