
ПРОТОКОЛ NЬ 2
засiдання KoMicii з питань забезпечення житлом внутрiшньо перемiщених

осiб та членiв ix сiмей

22.08.2018
м. Северодонецьк

Присутнi:

IBaHeHKo Г.

пр. I_{ентральний, 59
1з-з0

начuLльник
контролю

апарату

- заступник голови облдержадмiнiстрацii, голова
KoMicii

Iвасiшин М. - заступник начаJIьника управлiння - начаJIьник
вiддiлу мiстобудування та архiтектури управлiння
мiстобудування та архiтектури обласноi
держадмiнiстрацiт, заступник голови koMiciT

Фiлiмонова I. - гоJIовний спецiалiст вiддiлу мiстобулiвного кадастру
управлiння мiстобулування та архiтектури
облдержалмiнiстрацii, секретар KoMicii

AHiKicBa Т. - директор !епартаменту фiнансiв

Бабенко о.

облдержадмiнiстрацii

- заступник начаJIьника управлiннявiддiлу правових експертиз та
юридичного управлiння
облдержадмiнiстрацii

Коваленко О. - завiдувач сектору соцiальноi допомоги управлiння
соцiальних гарантiй i компенсацiй Щепартаменту
соцiального захисту населення облдержадмiнiстрачiТ

Лазнiков В. - начальник управлiння з питань нормативно-правовоi
роботи та децентралiзацii облдержадмiнiстрацii

севостьянова о. - заступник директора ,щепартаменту нач€шьник
управлiння економiчного i соцiального розвитку
,Щепартаменту економiчного розвитку, торгiвлi та
туризму облдержалмiнi страцii

вiлсутtлi: - Кукушкiна т. - заступник директора !епартаменту
начаJIьник управлiння з питань комунальноi власностi !епарrurarrукомунальноi власностi, земельних та майнових вiдносин
облдержадмi Hi страцii.



Запрошенi: KipeeBa I" - директор Лугансъкого регiон€ulьного управлiння
.Щержавноi спецiалiзованоТ фiнансовоТ установи <,Щержавний фо"д сПриrIнНЯ 

]''

молодiжному житловому булiвничтву>.

ПОРШОК ЩЕННИЙ:
1. Розгляд питання щодо визначення кандидата на отриМання

довгострокового пiльгового кредиту на будiвничтво (реконстрУкцiю) абО

придбання житла за рахунок коштiв обласного бюджету у 2018 роцi за

Регiональною цiльовою програмою щодо пiдтримки та адагrтацii внутрiшньо
перемiщених осiб у Луганськiй областi на 2017-2018 роки.

СЛУХАЛИ:
Iвасiшина М. - заступника нач€шьника управлiння - начiшьника вiддiлу

мiстобулування та архiтектури управлiння мiстобулування та архiтектУри
обласноТ держадмiнiстрацii, заступника голови KoMicii, який доповiв, що на цей
час в областi реалiзусться Регiон€lJIьна цiльова програма щодо пiдтримки 'га

адаптацiТ внутрiшньо перемiщених осiб у Луганськiй областi, яка затверджена

розпорядженням голови обласноi державноi адмiнiстрачii - керiвника облаСНОi

вiйськово-цивiльноI адмiнiстрацii вiд 0З .02.2017 року JVs 65 (далi - Програма
ВПО). Розпорядженням голови обласноi державноi адмiнiстрацii - керiвника
обласноi вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii вiд 1б.01.2018 рокУ J\Ъ Зб бУЛО

затверджено Порядок надання довгострокових пiльгових кредитiв внутрiшньо
перемiщеним особам на булiвничтво (реконструкцiю) або придбання житла на
територiI Луганськоi областi (далi-Порядок ВПО).

Було зазначено, що з метою впорядкування умов надання кредитiв за

Програмою ВПО розпорядженням голови обласноi державноi адмiнiстрацii -
керiвника обласноi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii вiд 07.08.2018 року Ns 592
затверджено внесення змiн до Порядку ВПО. Згiдно внесених змiн з перелiкУ
переважного права на отримання кредитiв було виключено категорiю учасникiв
ДТО та кандидатiв, якi отримали державнi вiдзнаки та нагороди, на пiдставi
наявностi Регiональноi програми житлового кредитування учасникiв
антитерористичноi операчii та членiв iх сiмей у Луганськiй областi, Яка

розрахована на перiод до 2021 року та Порядку. надання довгострокових
пiльгових кредитiв учасникам АТО на булiвничтво (реконструкцiю) або
придбання житла на територiТ ЛуганськоТ областi, який враховус категорiю

учасники АТО, якi с внутрiшньо-шеремiщеними особами, що мають переважне
право на отримання кредитiв. Переважне право на отримання кредиту За

Порядком ВПО мають особи, якi:
1) мають трьох i бiльше дiтей;
2) с педагогiчними та науково-педагогiчними, медичнишlи i

фармацевтичними працiвниками, працiвниками культури та мистецтв,

державними службовцями, серед членiв ciM'i мають державного службовця;
3) серел членiв ciM'i мають осiб з iнвалiднiстю;



з

У разi наявностi рiвних переважних прав прiоритет надаеться з€шежно вiд
першочерговостi отримання вiд кандидата документiв, визначених пунктом 2.З ,]":

роздiлу II цього Порядку.
У зв'язку з тим, що е можливiсть надання пiпьгового кредиту однiй сiм'i

ВПО, зОявилася потреба у визначеннi кандидата на участь у зазначенiй
програмi. Луганським регiональним управлiнням Щержмолодьжитло надано

ресстр з 32 осiб.
.Щиректор Луганського регiонального управлiння .Щержмолодьжитло

доповiла, що е залишок кредитних коштiв у cyMi 666, 659 тис. грн. (олин iз
попереднiх кандидатiв вiдмовився у вiд участi у Програмi). Також, членаМ
KoMicii були наданi матерiали та вiдповiднi документи кандидатiв для
ознайомлення.

ВИсТУПИЛИz
IBaHeHKo Г., Iвасiшин М., AHiKicBa Т., Бабенко О., Севостьянова О. з цього

питання та було вiдмiчено, що в першу чергу кредити мають надаватися тим
кандидатам - внутрiшньо перемiщеним особам, якi мають переважне право
згiдно п. 2.2 Порядку ВПО. В ходi розгляду документiв Bcix кандидатiв

у сформованому фондом .Щержмолодьжитла peccTpi комiсiсю було визначено
1З кандидатiв, якi мають переважне право на отримання пiльгового кредиту.

ВИРIШИЛИ:
l. Визначити кандидатiв, якi мають право на отримання пiльгових кредитiв

за Програмою ВПО у кiлькостi 32 осiб за ресстром
2. Визначити кандидатiв, якi мають переважне право на отримання

гtiльгових кредитiв за Програмою ВПО у кiлькостi 13 осiб, а саме:
Гайдидей О.В., KoMiccapoBa Н.О., IBaHoB Д.В., Бершинський е.В., Щiденко Л.I.,

Щобренька О.В., Онищенко Л.I., Вайтехов Д.О., Журавльов С.В., Баклан А.В.,
Макаренко Р.О., Холоденко Р.А., Прилучька М.О.

3.Луганському регiональному управлiнню Щержавноi спецiалiзованоТ

фiнансовоi установи <Щержавний фонд сприяння молодiжному житловому
булiвничтву) (KipccBa I.B.) за наявностi рiвних переважних прав kандидатiв,
прiоритет надавати заJIежно вiд lrершочерговостi , отримання вiд кандидата
документiв, вiдповiдно до пункту 2.б Порядку ВПО.

ГоЛосУВАЛИ: за - одноголосно.

голова koMicii г. IBAHEHKO

Секретар KoMicii ?2-24 /- I. ФIЛIIИОНОВА


