
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 265 

 

Про комісію з  розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги на   поліпшення житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і 

квартир) сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції 

 

         Відповідно до статтей 28, 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту“, Житлового кодексу України, статті 91 

Бюджетного кодексу України, на виконання 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“ (зі змінами), з 

метою соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, виконком міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Утворити комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги на  поліпшення житлових умов  (поточний ремонт 

жилих будинків і квартир) сімʼям загиблих учасників антитерористичної 

операції (далі – Комісія), затвердивши її склад, що додається. 

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

від 11.03.2021 № 119 „Про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов (поточний 

ремонт жилих будинків і квартир та капітальний ремонт власних жилих 

будинків) сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції“. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій  СІМОНОВ 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконкому 

міської ради 

25.07.2022 № 265 

 

СКЛАД 

комісії з розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної одноразової 

допомоги на  поліпшення житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і 

квартир ) сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції 

  

Коваленко  

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

голова Комісії 

 

Захарченко 

Тамара Миколаївна 

 

- головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоровʼя виконкому 

міської ради, секретар Комісії   

 

                                         члени Комісії: 

 

Бачиш                                           -    член виконавчого комітету міської ради  (за 

Галина Олександрівна                      згодою) 

 

Кеда 

Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління  

міської ради 

 

Коломієць  

Оксана Володимирівна 

  

Кошова  

Євгенія Олегівна  

- 

 

 

- 

головний спеціаліст  юридичного відділу  

виконкому міської ради 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

 

Ковшова  

Леся Борисівна     

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та  звітності виконкому міської ради –  

головний бухгалтер 

 

Яременко  

Ольга Олександрівна 

- 

 

начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоровʼя виконкому міської ради 

 

 

Керуючий справами   

виконкому міської ради                                                             Ірина КОЗІН 

 

 


