
 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 18.04.2016                       №  39 

 

Про створення комісії по  

придбанню житла інвалідам по зору, 

які проживають у гуртожитку  

 

 

            Відповідно до статей 25, 26, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, на виконання рішення  восьмої сесії сьомого 

скликання Пирятинської міської ради  від 12.04.2016 № 100 „Про відселення 

громадян із гуртожитку на площі Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин із наданням 

іншого благоустроєного жилого приміщення“, з метою відселення громадян-

інвалідів по зору, які проживають у гуртожитку, та забезпечення їх житлом у 

зв’язку з проведенням  реконструкції частини  гуртожитку для облаштування 

Центру надання адміністративних послуг: 

1.  Утворити комісію  по придбанню житла для інвалідів по зору, які 

проживають у гуртожитку, (далі - Комісія) у складі, що додається. 

2. Зобов’язати Комісію: 

            1)  провести розгляд цінових пропозицій, поданих зацікавленими 

особами щодо продажу житла, та визначити найбільш економічно-вигідну до 

30.04.2016; 

             2) рекомендувати виконкому міської ради придбати житло для інвалідів 

по зору, які потребують відселення,  відповідно до висновку Комісії. 

            3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому М.В.Вараву. 

                        

 

 

 

   Виконуючий обов’язки                

   міського голови                                               І.ШИКЕРИНЕЦЬ   

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

                                                                                               



                                                                                               Додаток             

                                                                                                  

                                                                                               до розпорядження 

 міського голови  

                                                                                               від 18.04.2016 № 39 

 

Склад комісії 

по придбанню житла інвалідам по зору, які проживають у гуртожитку 

 

Варава  

М.В. 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова Комісії 

 

Тараненко  

Л.М. 

- провідний спеціаліст з економічних 

питань відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради, 

секретар Комісії 

 

 Члени комісії: 
 

Горбачов 

О.В. 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я  
 

Зубко 

Л.М. 

- провідний спеціаліст з питань торгівлі, 

обліку та приватизації комунального 

майна відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 
 

Йощенко 

В.М.  

- голова постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 
 

Кеда 

С.Ю. 

- начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 
 

Кудрявцев 

О.О. 

- провідний спеціаліст з правових та 

гуманітарних питань відділу 

муніципальних послуг та правових 

питань виконкому міської ради 
 

Цюра 

І.О. 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської 

ради 
 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                               Л.В.Кочур 


