
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
           

 

18.05.2018                      №  76 

 

Про створення комісії з  придбання житла  

 

  

           Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів від 15 листопада 2017 року № 877 ,,Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа“, з метою створення умов для реалізації державних гарантій і 

конституційних прав щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, 

розвитку сімейних форм виховання:  

         1.  Утворити комісію  по придбанню житла дітям-сиротам, особам з їх 

числа та для дитячого будинку сімейного типу (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 20.06.2018;              

         2) рекомендувати виконкому міської ради придбати житло дітям-сиротам, 

особам з їх числа та для дитячого будинку сімейного типу відповідно до 

висновку Комісії.             

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. 

   

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови                                                                      І.ШИКЕРИНЕЦЬ 

 

 

  

 

                                                                      

 



                                                                              Додаток   

                                                                              до розпорядження   

                                                                              міського голови                                                                                           

                                                                              від 18.05.2018 № 76  

 

 

Склад комісії 

з придбання житла дітям-сиротам, особам з їх числа  

та для дитячого будинку сімейного типу 

 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова Комісії  

 

Кабушка 

Юлія Вікторівна 

- директор Пирятинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, секретар Комісії  

 

 

 Члени комісії: 
 

Горбачов  

Олександр Васильович 

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та  

соціального захисту  

 

Йощенко  

Владислав Миколайович 

 

 

- 

 

голова постійної комісії міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 

 

Шевченко  

Марина Володимирівна 

 

- 

 

заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради  

 

Кеда  

Світлана Юріївна 

 

- 

 

начальник фінансового управління  

міської ради  

 

 

Зубко  

Лілія Миколаївна 

 

- 

 

провідний спеціаліст відділу 

економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської 

ради  

 



Нічик  

Світлана Володимирівна 

- спеціаліст 2-ї категорії відділу 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

 

Кудрявцев 

Олександр Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради  

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                        Л.В.Кочур 

 


