
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.12.2021 № 753 

 

Про придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України 

 

Відповідно до статей 30, 52, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок    збройного    конфлікту    на    сході   України“ від 02 грудня 2021 р. 

№ 1530-р, Порядку придбання у комунальну власність житла для надання в 

тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання   від 27 жовтня 2021 року № 774, 

розділу 1 підпункту 1.15. „Придбання у комунальну власність житла для надання 

в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України“ Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік (зі змінами), 

затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 27 жовтня 2021 року № 756 та протоколу засідання комісії з 

придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування 

внутрішньо переміщеним особам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 

сході України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Придбати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 

негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України та 

бюджетних коштів Пирятинської міської територіальної громади у комунальну 

власність, в особі виконавчого комітету Пирятинської міської ради:  
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двокімнатну житлову квартиру № 5, будинку 7 по вулиці Мікромістечко 

міста Пирятин; 

двокімнатну житлову квартиру № 21, будинку 2 по вулиці Авіамістечко 

села Велика Круча; 

трикімнатну житлову квартиру № 14, будинку 2 по вулиці Полтавська 

міста Пирятин;  

трикімнатну житлову квартиру № 44, будинку 8 по вулиці Полтавська 

міста Пирятин; 

трикімнатну житлову квартиру № 14, будинку 7 по вулиці Мікромістечко 

міста Пирятин; 

трикімнатну житлову квартиру № 38, будинку 4Б по вулиці Європейська 

міста Пирятин. 

2. Доручити головному спеціалісту юридичного відділу виконкому міської 

ради Кудрявцеву О.О. здійснити  укладання договору купівлі – продажу вказаних 

квартир від імені виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) провести оплату придбання зазначених квартир в межах 

фінансування передбаченого Комплексною програмою соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік (зі змінами). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


