
 

                                                                                   

  

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

14.07.2017                             №  67 

 

 

Про надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування витрат за надані 

комунальні послуги членів сімей військовослужбовців - жителів Пирятинської 

міської ради, мобілізованих на військову службу, та осіб, що несуть службу по 

контракту в зоні антитерористичної операції 

     

 

 Керуючись статтями 34, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про внесення змін до статті 6 Закону України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, статті 91 Бюджетного 

кодексу України, на виконання рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 33 „Про затвердження Програми 

соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції та членів їх  сімей, які проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 

2017 рік“, з метою визначення осіб, яким буде надаватися матеріальна допомога 

на часткове відшкодування витрат за надані комунальні послуги по утриманню 

будинків, споруд та прибудинкових територій (КП „Каштан“), водопостачання 

(КП „Пирятинський міський водоканал“) і водовідведення (Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди), враховуючи протокол засідання комісії про 

надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування витрат за надані 

комунальні послуги членів сімей військовослужбовців - жителів Пирятинської 

міської ради, мобілізованих на військову службу, та осіб, що несуть службу по 

контракту в зоні антитерористичної операції, від 14.07.2017 № 2, на підставі 

поданих документів, з метою соціального захисту сімей визначеної категорії та їх 

матеріальної підтримки:              

1. Виділити матеріальну допомогу з бюджету міської ради на часткове 

відшкодування витрат за надані комунальні послуги членів сімей 

військовослужбовців - жителів Пирятинської міської ради, мобілізованих на 

військову службу, та осіб, що несуть службу по контракту в зоні 

антитерористичної операції, згідно з додатком. 

 

 



2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) забезпечити перерахування коштів на особові рахунки визначених у 

додатку громадян. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської радим Шикеринця І.С. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 

 

 
                                                                              

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                          

                                                                                          



 

                                                                                            Додаток 
 

до розпорядження  

міського голови  

від 14.07.2017  № 67  

 

Список  

 військовослужбовців – жителів Пирятинської міської ради,  

мобілізованих на військову службу, та осіб, що несуть службу за  

контрактом в зоні антитерористичної операції, та членів їх сімей, які мають право 

на отримання матеріальної допомоги на часткове відшкодування вартості наданих 

житлово-комунальних послуг 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

військовослужбовця 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

члена родини 

військовослужбовця, який 

отримає допомогу 

Сума, 

грн 

1 Бойко  

Олександр Анатолійович 

Бойко Анастасія Єгорівна 300,00 

2 Волошин  

Олексій Іванович 

Глова Ольга Василівна 400,00 

3 Волошин  

Сергій Олександрович 

Волошина  Лілія Олександрівна  400,00 

4 Мужанов  

Максим Миколайович 

Мужанова Наталія Миколаївна 400,00 

5 Супрун  

Володимир Володимирович 

Супрун Мирослава Олегівна 300,00 

Сума до видачі 1800,00 

 

 

 

 

Керуючий справами  

    виконкому міської ради                    Л.В.Кочур  


