
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             
17.02.2020                       № 35 
 
Про робочу групу по обстеженню житлових умов проживання сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, що проживають на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
 
 

Відповідно до статей 34, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування  в  Україні“,  постанови   Кабінету   Міністрів   України   від 
20 травня 2009 року № 565 „Про затвердження Порядку проведення 
безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, 
що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт 
житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право“, для обстеження 
житлових умов проживання сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції та вирішення питання щодо подальшого проведення безоплатного 
капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають 
право на таку пільгу:                   

1. Утворити робочу групу для обстеження житлових умов проживання 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, що проживають на 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (далі-
Робоча група), у складі, що додається. 

2. Робочій групі провести обстеження та напрацювати механізм 
подальшого проведення безоплатного капітального ремонту власних 
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу до 
13.03.2020 року. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 
 
 
 
 
Виконувач обов’язків 
міського голови                                                                          І.С.ШИКЕРИНЕЦЬ 
 
 
 
 



                                                                                               Додаток     
                                                                                               до розпорядження 
                                                                                               міського голови  
                                                                                               17.02.2020 № 35  

 
Склад  

робочої групи по обстеженню житлових умов проживання сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, що проживають на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
 

Варава                                                    
Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому, голова Робочої групи 
 

Колос                                      
Анастасія Віталіївна 

- головний спеціаліст з соціальних питань 
виконкому міської ради, секретар Робочої 
групи 

 
члени Робочої групи: 

 
Гнатюк 
Ігор Петрович 

- інженер    житлового    фонду   КП „Каштан“ 
(за згодою) 

 
Кабушка  
Юлія Вікторівна 
 
Кошова 
Євгенія Олегівна 

 
- 
 
 
- 
 
  

 
директор Пирятинського міського центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 
начальник відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради 
 

Кудрявцев                               
Олександр Олександрович       

- головний спеціаліст юридичного відділу 
виконкому міської ради 
 

Нічик                                            
Світлана Володимирівна 
 
 

- 
 
 

спеціаліст 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради 

Дем’яненко  
Петро Андрійович 
 

- 
 

директор ПП „Удайбудпроект“ (за згодою) 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна                                      

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності – головний бухгалтер виконкому 
міської ради 
 

 
Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур         


