
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
27.05.2019                      №  102 

 

Про створення комісії по обстеженню 

технічного стану житлового будинку 

по вул.Мирного П., 134 в с.Замостище  

Пирятинського району 

 

 

Відповідно до статей 30, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“,       враховуючи      картку    особистого    прийому     від 01.04.2019 

№ Л-02-55/13, з метою вирішення питання подальшого утримання житлового 

будинку та визначення його власника: 

1. Утворити комісію для обстеження технічного стану житлового будинку  

по вул. Мирного П., 134 в с. Замостище Пирятинського району (далі-Комісія) у 

складі, що додається. 

2. Комісії провести обстеження технічного стану житлового будинку  по 

вул. Мирного П., 134 в с. Замостище Пирятинського району в термін до 

31.05.2019. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                     

Розпорядження 

міського голови  

                                                                                       27.05.2019  № 102    

 

Склад комісії 

по обстеженню технічного стану житлового будинку по вул. Мирного П., 134 в 

с. Замостище Пирятинського району 

 

 

Варава 

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова комісії 

 

Нічик 

Світлана Володимирівна 

- спеціаліст 2-ї категорії відділу 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства  

виконкому міської ради,  

секретар Комісії 

 

Члени Комісії: 

Бугайов 

Віктор Миколайович 

- член виконкому міської ради 

Войпанюк 

Василь Кирилович 

- голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

 

Гнатюк 

Ігор Петрович 

- інженер житлового фонду КП „Каштан“ (за 

згодою) 

Зергані 

Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради 

 

Клименко 

Юрій Володимирович 

- начальник Пирятинського районного сектору 

ГУ ДС України з НС у Полтавській області, 

депутат міської ради (за згодою) 

 

Кошова 

Євгенія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської 

ради  

 

 

 

 

 

 

 



Приймак 

Андрій Олексійович 

- начальник сектору превенції Пирятинського 

ВП ГУНП в Полтавській області (за згодою) 

 

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

 

Хоменко 

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово   -   комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                         Л.В.Кочур 

 


