
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 234 
 

Про внесення змін до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пирятинської 

міської ради 

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку“, „Про житлово-комунальні послуги“, статті 382 

Цивільного кодексу України, наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального  господарства України від 13.06.2016 

року № 150 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку“, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 червня 2016 р. за  № 893/29023, Порядку визначення 

виконавця житлово-комунальних послуг, затвердженого наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 

№ 60, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 27.07.2018 р. № 190 „Про затвердження 

Обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу 

витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території“, 

зареєстрованого    в      Міністерстві     юстиції    України   16 серпня 2018 року 

№ 3934/32386, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

         внести зміни до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирних будинків на території Пирятинської 

міської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

від 24.06.2022 № 197 „Про затвердження положення та складу конкурсної 

комісії для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних 

будинків на території Пирятинської міської ради“, виклавши його у складі, що 

додається. 

  

 

 

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ 



  ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

         Рішення виконкому 

міської ради 

         25.07.2022 № 234 

 

Склад 

конкурсної комісії для проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирних будинків на території Пирятинської міської територіальної 

громади 

  

Котенко  

Олександр Анатольович 

 

Порва  

Оксана Вікторівна 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова Комісії 

 

головний спеціаліст відділу управління  

комунальною власністю та ЖКГ виконкому 

міської ради, секретар Комісії 

                                  Члени комісії: 

  

Дубров 

Микола Якович 

 

- 

 

 

член виконавчого комітету міської ради 

(за згодою) 

 

Коломієць  

Оксана Володимирівна 

 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю та ЖКГ виконкому міської ради 

 

Крагель 

Євгеній Михайлович 

- начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

   

Курочка - начальник КП „Пирятинський 

Олександр Степанович  міський водоканал 

   

Лук’янович - голова ОСББ „Європейська, 4А“ (за згодою) 

Олег Петрович   

   

Манько 

Сергій Леонідович 

- 

 

начальник Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд 

Хоменко  

Олексій Віталійович 

- депутат міської ради (за згодою) 

   

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                          Ірина КОЗІН 


