ПРОТОКОЛ

NЬ 2

засiдання KoMicii з питань забезпечення житлом учасникiв
антитерористичноi операцii та члецiв iх сiмей
пр. Щентральний, 59
11-00

18.06.2018
м. Ссвсродонецьк

Комiсiя у скпадi - 14 (список додаеться),
Присутнi: всього - 9

5 (Щанiелян В.Р., Медведчук С.М., Нагорняк в.в., Мороз
Д.М., ТТIgggлgза С.е.)

Вiдсутнi:

-

Запрошенi: днiкiсва

т.в.

директор Щепартаменту фiнансiв
заступник директора
облlержадмiнiстрацiТ; Севостьянова о.л.
економiчного i соцiального розвитку
.ЩепартаМентУ - начаJIЬник управлiннЯ
торгiвлi та туризму
,щепартаменту економiчного розвитку,
облдержадмiнiстрацii.
Засryпни*.оrrо"" KoMicii (головуючий на засiданнi): Iвасiшин
Секретар KoMicii: Фiлiмонова I.0.

М,,.Щ,

ПОРЯДОК ДЕННИЙz
розгпяд документiв уrасникiв антитерористично1 операц1l,
передбачених пунктом 2.з роздiлу II Порядку надання довгострокових

пiльгових *р.д"ьi" у{асникам антитерористичноI операцii на будiвництво_
(далi
(реконстру*чiо) абоЪр"дбання житла на територii луганськоi областi
Йор"ло*1, .ur".рдженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiin.pi"""noM облаЪноi вiйсЬково-циВiлъноi адмiнiстраuii вiд 07.09.2017 року
кандидатiв, якi мають
JФ 64t(зi змiнами) та гrрийняття рiшень про визначення
правО на' отриМаннЯ довгостРокових пiлъгових кредитiв на будiвництво
(р.попr.rру*чi.) або придбання житла на територii Луганськот областi за
*о-r" обпч.пrо.о бюджету за Регiоналъною цiльовою програмою житлового
сiмей у
кредитуВання 1лrасникiв антитерористичноi операцiТ та членiв Iх
Jiуганськiй областi на 20117-2021 роки, яка затверджена розпорядженням
голови облдержадмiнiстрацii керiвником обласнот вiйськово-цивiльнот
адмiнiстрацiТ вiд 19.05.2017 року Ns 312,

СЛУХАЛИ:
заступника начаiIьника управлlння - нач€LIIьник
Iвасiшина м.д.
вiддiлу мiстобулуваннJI та архiтектури управлiння мiстобулування та
який
архiтектури облаьнот держадйнiстрацiт, заступник голови koMiciT,
програма житлового
дъповiв, що в областi розроблена Регiонztльна цiльова
ч"r"r.рористичнот операцiт та членiв iх сiмей у
кредитування
1..ласникiъ

Лу.чпп"i*iй областtна2О17-2О2| роки (дuлi - Програма).

на даний час до

Луганського регiонального управлlння

49 кандидатiв на отримання пiльгового
,.щержмолодьжитло надано документи

кредиту за Програмою. Кандидати BHeceHi до ресстру кандидатiв на участь у
Програмi, заходами якоi передбачено надання пiльгових кродитiв у 2018 роцi
5 сiм'ям.

KipeeBa I.B.

-

директор Лугансъкого регiонального управлiння
,Щержмолодьжитло надала членам KoMicii матерiали для ознайомлення та
розповiла про кожного з кандидатiв, якi надаJIи документи дJuI участi
у Програмi, включаючи тих, що мають переважне право.

ВиСТУПИЛИz

Iвасiшин М.Д., Журавлъова Л.П., .Щанильева Г.М., Кукушкiна Т.О.,
Король Л.О., Пашинська Т.В., KipecBa I.B., з цъого питання було вiдмiчено,
що в першу черry мають надаватися кредити тим кандидатам - учасникам
антитерористичноТ операцiТ, якi мають переважне право згiдно п. 2.2
Порядку.

ВИРIШИЛИ:

В ходi

у peecTpi комiсiею було
визначено п'ять кандидатiв, якi мають переважне право на отримання
розгJuIду документiв Bcix кандидатiв

пiльгового кредиту, а саме:
,"r'1. козаченко Сергiй олександрович, скJIад сiм'i 4 особи, який працюс
на посадi заступника начаJIьника вiддiлу кримiнальноТ полiцiТ Головного
управлiння Нацiона-шьноi полiцiT в Луганськiй областi, учасник бойових дiй,
мае вiдзнаку Президента Украiни <За 1^racTb в антитерористичнiй операцiI>,
Bci члени сiм'I е внутрiшньо перемiщеними особами (мае переважне право
на отримання кредиту згiдно л.2.2 Порядку).
ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.
Рiшення прийняте.
,,r2. Зарiчний Андрiй Володимирович, склад ciM'T 4 особи, якиЙ працЮе
на посадi начальника Новоайдарського вiддiлу полiцii Головного управлiння

НацiональноТ полiцii в Луганськiй областi, учасник бойових д|й,
пiдполковник полiцii, мае вiдзнаку Президента Украiни <За участь в
антитерорйстичнiй операцii>>, Bci члени сiм'i с внутрiшньо перемiщеними
особами (мае переважне право на отримання кредиту згiдно rT.2.2 Порядку).

ГОЛОСУВАЛИ:

Рiшення прийняте.

за

- одноголосно.

3. Длдокiмов lVIаксим Сергiйович, склад сiм'i 1 особа, який працЮс
командиром вiддiлення служби цивiльного захисту м. Северодонецък
Головного управлiння Нацiональноi полiцiТ в Луганськiй областi, учасник
мае вiдзнаку Президента УкраiЪи <За г{асть в
бойових дiй,
антитерористичнiй операцiТ>, с внутрiшньо перемiщеною особою (мае

переважне право на отримання кредиту згiдно ш 2.2 Порядку).
ГОЛОСУВАЛИ: за - 8 членiв KoMicii, утрим€Lлись - 1.
Рiшення прийняте.
,
, 4. Лядський Сергiй Володимирович, скJIад ciM'i 5 осiб, якиЙ працЮе на
посадi заступника нач€uIьника мiжрайонного вiддiлу JФ 1 (м. СеверОДОНеЦЬК)
управлiннrl захисту економiки в Луганськiй областi .Щепартаменту ЗахисТУ
економiки НацiоналъноТ полiцii УкраТни, багатодiтна родина, Bci члени ciM'i

е внутрiшньо перемiщеними особами (мае переважне право на отримання
кредиту згiдно л.2.2 Порядку).
ГОЛОСУВАЛИ: за - 7 членiв KoMiciT, утрим€Lли сь - 2.
Рiшення прийняте.
5. Шльонський Вячеслав Вiкторович, склад ciM'i 3 особи, який працюе
завiдуваЧем сектОру юридичного забезпечення в
регiона_гtьному сервiЪному
-вiдз"u*у
центрi мвс В Луганськiй областi, учасник бойових дiй, мае
президента Украiъи <за у{асть в антитерористичнiй операцii>>, Bci члени
ciM'i с внутрiшньо перемiщеними особами, дитина - iнвалiд (мае переважне
право на отримання кредиry згiдно п.2.2 Порядку).
ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.
Рiшення прийняте.

ПОСТАНОВИЛИ:

затвердити визначених кандидатiв на отримання пiльгового кредиту на
2018 piK за РегiоНальноЮ цiльовою програмою житлового кредитуваннrI
учасникiв антитерористичнот операцiт та членiв ix сiмей у Луганськiй областi
на 2017 -2021 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:
Одноголосно.
Рiшення прийняте.

ЩОРУЧИТИ:
Управлiнню
Управлlнню мiстобудування
мiстобудування

та

архiтектури облдержадмiнiстрацii
(Iвасiшин м.д.) протягом трьох к€шендарних днiв iнформувати Bcix членiв
koMiciT та Лугансъке регiональне управлiння .щержавнот спецiалiзованоi
фiнансовоТ установи <.Щержавний фо"д сприrIння молодiжному житловому

будiвництву) про визначення кандидатiв для прийняття рiшення
фiнансовою
установою про надання або вiдмову в наданi кредиту, вiдповiдно до пункту
2.7 роздiлу II Порядку.
л
Заступник гЬлови
Секретар KoMiciT

KoMicii

r,

:6"Ш/

М.Щ.Iвасiшин

I.о.Фiлiмонова

