
 
 

 
                                                                                   
 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
12.10.2018                            № 29 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бартошак В.А. 
Бугайов В.М. 
Варава 
Гудзь  
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Крагель 

М.В. 
В.В. 
О.О. 
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 

Острянський 
Румянцев  
Тарасовський 
Чайка 

В.В. 
О.В. 
І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Порядок  денний: 
 

1.  Про   спрямування    коштів   субвенції державного бюджету місцевим  
бюджетам    на      придбання     житла     у     власність  особи із числа дітей-
сиріт Ніколаєвої А.С. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Кабушку Ю.В., директора     Пирятинського   міського    центру  

соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, яка проінформувала про 

     2.  Про    спрямування   коштів  субвенції  державного бюджету місцевим  
бюджетам на придбання житла у власність особи із числа дітей-сиріт                 
Квітко В.О. 
 



спрямування    коштів   субвенції державного бюджету місцевим бюджетам    на      
придбання     житла     у  власність  особи із числа дітей-сиріт Ніколаєвої А.С.   

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, запитав щодо  
кількості таких дітей, які перебувають на обліку в міській раді. 

Нічик С.В., спеціаліст 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, повідомила, що 
на обліку  перебувають 6 осіб, а тільки 4 особи із числа дітей-сиріт підпадають 
під постанову КМУ про надання у 2018 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, віком 
до 23 років. 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Андрейщук Р.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував  прийняти рішення 

в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру соціальних 
служб для сімʼї, дітей та молоді Кабушки Ю.В.  узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доручення (рішення № 336 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В.,    директора     Пирятинського   міського  центру 
соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, яка проінформувала про 
спрямування    коштів   субвенції державного бюджету місцевим бюджетам    на      
придбання     житла     у  власність  особи із числа дітей-сиріт Ніколаєвої А.С.   
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Андрейщук Р.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував  прийняти рішення 

 в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру соціальних 
служб для сімʼї, дітей та молоді Кабушки Ю.В.  узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доручення (рішення № 337 додається). 
 
 
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
 
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 


