
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.09.2022 № 346 

 

Про взяття внутрішньо переміщених осіб Шкоди К.Г., Скрипнік Г.М., 

Олєйнікової Л.В. на облік громадян, які потребують надання житла для 

тимчасового проживання, при виконкомі Пирятинської міської ради 

 

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, враховуючи протоколи житлової 

комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради від: 02.09.2022 № 10, 

07.09.2022 № 11, з метою ведення обліку внутрішньо переміщених осіб для 

забезпечення їх житлом для тимчасового проживання, на підставі заяв 

громадян: Шкоди К.Г. від 22.08.2022 № П 16490, Скрипнік Г.М. від 01.09.2022 

№ П 17608, Олєйнікової Л.В. від 05.09.2022 № П 17897 та поданих документів 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти внутрішньо переміщену особу Шкоду Катерину Геннадіївну 

(склад сім’ї – 4 особи) на облік громадян, які потребують надання житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, при виконкомі 

Пирятинської міської ради, в зв’язку з відсутністю у членів сім’ї у власності 

житлового приміщення, придатного для проживання. 

2. Взяти внутрішньо переміщену особу Скрипнік Галину Миколаївну 

(склад сім’ї – 2 особи) на облік громадян, які потребують надання житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, при виконкомі 

Пирятинської міської ради, в зв’язку з наявністю у власності житлового 

приміщення, що зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

збройної агресії російської федерації. 

 

 



3. Взяти внутрішньо переміщену особу Олєйнікову Лідію Вікторівну 

(склад сім’ї – 1 особа) на облік громадян, які потребують надання житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, при виконкомі 

Пирятинської міської ради, в зв’язку з наявністю у власності житлового 

приміщення, що зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 

збройної агресії російської федерації. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


