
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13.01.2022 № 20 

 

Про комісію з розгляду з питань щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги особам пільгової категорії та сім’ям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, що проживають на території Пирятинської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 грудня  2021 року № 894 „Про затвердження Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 

рік“, рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 грудня  2021 року № 906 „Про затвердження Порядків на 

виконання Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2022 рік“, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги особам пільгової категорії та сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, що проживають на території Пирятинської 

міської територіальної громади, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 

11.03.2021 № 118 „Про комісію з розгляду з питань щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги особам пільгової категорії та сім’ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, що проживають на території Пирятинської 

міської територіальної громади“. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

Пирятинської міської ради 

13.01.2022 № 20 

 

 

Склад комісії 

з розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам 

пільгової категорії та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

що проживають на території Пирятинської міської територіальної громади 

 

Коваленко                                   -  заступник міського голови з питань 

Тамара Василівна                          діяльності виконкому  міської ради, 

  голова Комісії  

 

Козін                                            -  керуючий справами виконкому міської 

Ірина Іванівна                                 ради, заступник голови Комісії 

 

Захарченко                                  -  головний спеціаліст відділу соціального 

Тамара Миколаївна                       захисту та охорони здоров’я виконкому 

 

члени Комісії: 

 

Зайченко                                    -  директор Пирятинського центру надання 

Сергій Олександрович                 соціальних послуг Пирятинської міської ради 

 

Кудрявцев                                -   головний спеціаліст юридичного відділу 

Олександр Олександрович         виконкому міської ради 

 

Міхєєв                                      -    начальник управління інфраструктури, 

Дмитро Сергійович                      житлово – комунального господарства та 

                                                       комунальної власності міської ради 

 

Педяш                                      -     завідувач сектору оборонної роботи, цивільного 

Роман Олегович                            захисту та взаємодії з правоохоронними  

                                                        органами виконкому міської ради 

 

Цюра                                        -     начальник  відділу бухгалтерського обліку 

Ірина Олексіївна                           та звітності виконкому міської ради 

 

 



Яременко                                   -  начальник відділу соціального захисту  

Ольга Олександрівна                   та охорони здоровʼя виконкому міської ради 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


