
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.05.2020  № 131 

 

Про уповноважених осіб на складання актів обстеження матеріально-побутових 

умов сім’ї для призначення державних соціальних допомог, актів обстеження 

житлово-побутових умов та актів обстеження, що підтверджують факт спільного 

проживання громадян 

 

Відповідно до статтей 34, 40 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, постанов Кабінету Міністрів України: від 21 серпня 2001 року                       

№ 1091 „Деякі питання надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям“ та від 16 січня 2019 року № 18 „Про внесення змін до 

Положення про головного державного соціального інспектора“, наказу 

Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95 

„Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї“, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 червня 2004 р. за № 703/9302,                    

з метою проведення актів обстеження матеріально-побутових та житлово-

побутових умов сімей, актів обстеження, що підтверджують факт спільного 

проживання громадян, які потребують соціального захисту та оперативного 

надання інформації заявникам. 

1. Визначити уповноваженими особами на складання актів обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог, актів обстеження житлово-побутових умов та актів обстеження, що 

підтверджують факт спільного проживання громадян на території Пирятинської 

міської територіальної громади: 
 

Вірченка  

Юрія Олександровича 

- старосту Малютинського старостинського 

округу 

   

Голуба  

Володимира Михайловича 

- старосту Куріньківського старостинського 

округу 

   

Грицая  

Василя Михайловича 

- старосту Прихідьківського старостинського 

округу 

   

Дронишинець  

Людмилу Сергіївну 

- старосту Олександрівського 

старостинського округу 

   



Захарченко  

Наталію Василівну 

- старосту Давидівського старостинського 

округу 

   

Захарченко 

Тамару Миколаївну 

- головного спеціаліста відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 

   

Колінчук  

Володимира Вікторовича 

- старосту Теплівського старостинського 

округу 

   

Колос                                      

Анастасію Віталіївну 

- головного спеціаліста відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 

   

Котяй  

Марію Миколаївну 

- старосту Смотриківського старостинського 

округу 

   

Крючкову  

Світлану Василівну 

- старосту Грабарівського старостинського 

округу 

   

Кудрявцева                               

Олександра Олександровича        

- головного спеціаліста юридичного відділу 

виконкому міської ради 

   

Лук’яненка 

Руслана Івановича 

- старосту Калиновомостівського 

старостинського округу 

   

Оніщенка 

Олександра Володимировича 

- старосту Березоворудського 

старостинського округу 

   

Пазюк  

Наталію Юріївну 

- старосту Вікторійського старостинського 

округу 

   

Самбура  

Олександра Миколайовича 

- старосту Харківецького старостинського 

округу 

   

Семененка  

Юрія Михайловича 

- старосту Дейманівського старостинського 

округу 

   

Скорика 

Віктора Івановича 

- старосту Сасинівського старостинського 

округу 

   

Степанчука 

Олександра Олександровича 

- старосту Новомартиновицького 

старостинського округу 

   

Харченко 

Світлану Олексіївну 

- старосту Великокручанського 

старостинського округу 



   

Шурхал  

Віру Василівну 

- старосту Каплинцівського старостинського 

округу 

   

Юрченко 

Наталію Іванівну 

- провідного спеціаліста відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 05.01.2021 № 2 ,, Про уповноважених осіб на складання актів обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних 

допомог, актів обстеження житлово-побутових умов та актів обстеження, що 

підтверджують факт спільного проживання громадян“. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.СІМОНОВ 


