
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

24.06.2022 № 202 
 

Про надання внутрішньо переміщеній особі Бударіній О.О. житла для 

тимчасового проживання та видачу ордера на вселення в квартиру № *** по 

вул.**, * в м.** Лубенського району Полтавської області 

 

Відповідно до статей 30, 34 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового 

проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від   29 квітня 2022 року № 495, рішення виконкому міської ради від: 

13.01.2022 № 18 „Про створення фонду житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб“,  30.03.2022 № 99 „Про взяття внутрішньо 

переміщених осіб на облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, при виконкомі 

Пирятинської міської ради“, враховуючи протокол житлової комісії з обліку 

внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради від 15.06.2022 № 7, з метою забезпечення  

внутрішньо переміщених осіб багатодітної родини житлом для тимчасового 

проживання виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Надати безоплатно у тимчасове користування внутрішньо переміщеній 

особі Бударіній Олені Олександрівні (склад сім’ї – 6 осіб) житло для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб: трикімнатну квартиру 

№ ** по вул.**,* в м.** Лубенського району Полтавської області. 

         2. Видати ордер на вселення в квартиру № ** загальною площею                     

63,2 кв.м, в тому числі житловою – 37,7 кв.м, по вул.*, * в м.** Лубенського 

району Полтавської області на ім’я Бударіної Олени Олександрівни та членів її 

сім’ї: 

 чоловіка Бударіна Андрія Миколайовича, *** року народження; 

          сина Федорцова Станіслава Олександровича, *** року народження; 

 сина Бударіна Димитрія Андрійовича, *** року народження; 

 доньки Бударіної Катерини Андріївни, *** року народження; 

 доньки Бударіної Анастасії Андріївни, *** року народження.  



  3. Зобов’язати балансоутримувача житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб КП „Каштан“ (Бровар Г.Д.) укласти з внутрішньо 

переміщеною особою Договір найму житлового приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання на строк до 1 (одного) року.  

         4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

          

 

  

Міський голова                                                         Андрій СІМОНОВ  


