
  

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.08.2022  № 120 

 

Про робочу групу з обстеження житлових умов проживання сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, що проживають на території  

Пирятинської міської територіальної громади 

 

            Відповідно до статей 34, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 20   травня   2009   року 

№ 565 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 

пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових  будинків  і квартир 

осіб, які мають на це право“, 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“, з метою 

обстеження житлових умов проживання сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції та вирішення питання щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги  на проведення поточного ремонту власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу: 

          1. Утворити робочу групу  з обстеження житлових умов проживання сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, що проживають на території 

Пирятинської міської територіальної громади (далі – Робоча група), 

затвердивши її склад (додається). 

          2. Робочій групі провести обстеження житлових умов проживання сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції для надання одноразової 

матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов (поточний ремонт жилих 

будинків і квартир) сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції, до  

10.09.2022. 

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

від 27.05.2021 № 138 „Про робочу групу по обстеженню житлових умов 

проживання сімей загиблих учасників антитерористичної операції, що 

проживають на території Пирятинської  міської територіальної громади“. 

          4. Контроль та виконання рішення    покласти   на     заступника     міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій  СІМОНОВ 



 

                                                                                       ЗАТВЕРЖЕНО  

                                                                                        

                                                                                       Розпорядження  

                                                                                       міського голови 

                                                                                       10.08.2022 № 120 

 

 

Склад робочої групи 

з обстеження житлових умов проживання сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, що проживають на території Пирятинської 

міської   територіальної  громади 

 

 

Коваленко                                    -  заступник   міського     голови     з    питань 

Тамара Василівна                           діяльності виконкому  міської ради, голова 

                                                          Робочої групи  

 

Захарченко                                  -   головний  спеціаліст   відділу    соціального  

Тамара Миколаївна                        захисту   та   охорони    здоровʼя виконкому 

                                                          міської ради, секретар Робочої групи 

 

                                                         члени Робочої групи: 

 

Гнатюк                                        -   інженер житлового фонду  КП „Каштан“ (за 

Ігор Петрович                                 згодою) 

 

Коломієць                                  -   головний   спеціаліст  юридичного   відділу 

Оксана Володимирівна                 виконкому міської ради 

 

Нічик                                          -   спеціаліст     2        категорії        відділу   

Світлана Володимирівна              містобудування     та   архітектури  міської  

                                                         ради 

 

 

 

 

Заступник міського голови з 

питань діяльності 

виконкому міської ради                                             Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 


