
ПРОТОКОЛ NЬ 1
засiданця KoMiciT з питань забезпечення житлом внутрiшньо

перемiщених осiб та члецiв ik сiмей

18.06.2018 пр. I_{ентральний, 59
11_30м. Севсродонецьк

Комiсiя у складi - 9 (списокдодаеться).
Присутнi: всього - 8
Вiдсутнi: - 1 (Щанiелян В.Р.)
Запрошенi: KipccBa I.B. - директор Луганського регiонального управлiння
.щержавнот спецiалiзованоi фiнансовоi установи кщержавний фо*,д сприяннrI
молодiжному житловому будiвництву).
Засryпник голови KoMiciT (головуючий ца KoMicil): Iвасiшин м.д.
Секретар KoMiciT: Фiлiмонова I.0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
РозгляД докуменТiв кандИдатiв, передбаЧениХ пунктом 2.3 роздiлу II

Порядку надання довгострокових пiльгових кредитiв внутрiшньо
перемiщеним особам на будiвництво (реконструкцiю) або придбанн.L житлана територii Луганськоi областi (далi
розпоряДженняМ головИ облдержадмiнiстрацii керiвником обласноi
вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ вiд 1б.01.2018 року м 3б та прийняття
рiшень про визначення кандидатiв, якi мають право на отримання
довгострокових пiлъгових кредитiв на будiвництво (реконструкцiю) або
придбаннЯ житла на територiТ ЛугансъкоI областi за кошти обласного
бюджетУ за РегiоНальноЮ цiлъовоЮ програмОю щодО пiдтримки та адаптацiТ
внутрiшньо перемiщених осiб у Луганськiй областi на 2017-2018 роки, яка
затверджена розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii керiвником
обласноi вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii вiд 03.02.2Ol7 року J\ъ 65
(зi змiнами).

СЛУХАЛИ:
Iвасiшина м.д. - заступника нач€Lльника управлiння - нач€шьника

вiддiлу мiстобудування та архiтектури управлiння мiстобудування та
архiтектури обласноi держадмiнiстрацii, заступника голови koMicii, який
доповiв, що в областi розроблена Регiоналъна цiльова програма щодо
пiдтримки та адаптацiт внутрiшньо перемiщених осiб у Лугансiкiй областi на
2017-2018 роки (далi - Програма).

На даний час до Луганського регiонального управлiння
.щержмолодьжитло надано документи у повному обсязi з5 кандидатiв на
отриманнrI пiльгового кредиту за Програмою. Кандидати BHeceHi до реестру
кандидатiв на участь у Програмi.
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AHiKieBa Т.В. - директор Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацiТ
ДОПОВiЛа, ЩО передбачено фiнансування Програми з обласного бюджету на
2018 PiK У Обсязi 2500,00 тис. грн. для надання пiльгових кредитiв 4 сiм'ям.

KiPceBa I.B. - директор Луганського регiонального управлiння
!ержмолодьжитло над€Lла членам koMiciT матерiали для ознайомлення та
розповiла про кожного з кандиДатiв, якi над€Lли документи для участi у
Програмi, включаючи тих, що мають переважне право.

ВиСТУПИЛИз
Iвасiшин М.Д., AHiKieBa Т.В., Бабенко о.В., Севостьянова о.Л.,

КУКУШКiНа Т.О., Лазнiков В.М., KipceBa I.B., з цього питання було вiдмiчено,
що в першу чергу мають надаватися кредити тим кандидатам - внутрiшнъо
перемiщеним особам, якi мають переважне право згiдно п.2.2 Порядку.

ВИРIШИЛИ:
В ходi розгляду документiв Bcix кандидатiв у peecTpi комiсiею було

визначено чотири кандидати, якi мають переважне право на отримання
пiльгового кредиту, а саме:

1. Жученко олександр Вiкторович, склад ciM'i 5 осiб, який працюс на
посадi начапьника УправлiннЯ реестрацii нормативно-правових aKTiB,
правовоi роботи та правовоi освiти Головного територiального управлiння
юстицiт у Луганськiй областi, у сiм'I два держслужбовця, багатодiтна родина,Bci члени ciM'T е внутрiшньо перемiщеними особами (кандидат мас
переважне право на отримання кредиту згiдно л.2.2 Порядку).

ГОЛОСУВАЛИ: за- 7, проти - l.
Рiшення прийняте.

2. Щегтярьова Тетяна Геннадirвна, склад ciM'i 3 особи, яка працюе на
посадi заступника начЕUIьника управлiння - нач€шьником вiддiлу бухоблiку та
звiтностi Управлiння фiнансового забезпеченнrI, бухгалтерського облiку та
звiтностi ГоловногО територiальногО управлiння юстицii у Луганськiй
областi, держслужбовець, iнвалiд З групи з дитинства, Bci члени ciM'i е
внутрiшньо перемiщеними особами (кандидат мае переважне право на
отриманнrI кредиту згiдно п.2.2 Порядку).

ГОЛОСУВАЛИ: за - 7,утрим€lлись - 1.
Рiшення прийняте

3. Боryш Володимир Щанилович, склад сiм'i 4 особи, який працюе на
посадi директора Северодонецького мiсцевого центру з надання безоплатноi
вторинноi правовоi допомоги, дитина - iнвалiд, жiнка - держслужбовець, Bci
члени ciM'i с внутрiшньо перемiщеними особами (кандидат мае переважне
право на отримання кредиту згiдно п.2.2 Порядку).

ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.
Рiшення прийняте.

4. БОГОРОДченко Свiтлана Юрiiвна, склад сiм'I 4 особи, яка працюс на
посадi заступника начальника управлiння начiUIъник органiзацiйно-
методичного вiддiлу Головного управлiння нацiональноi полiцii в Луганськiй
областi, пiдполковник полiцii, мае статус )п{асника бойових дiй, чоловiк *
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iнвалiд 3 |рупи, Bci члени ciM'T с внутрiшньо lrеремiщеними особами

(кандидат мае переважне право на отриманЕя кредиту згiдно п.2,2 Порядку),

ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.
Рiшення прийняте.
ПОСТАIIОВИЛИ:
затвердити визначених кандидатiв на отримання пiльгового кредиту на

2018 piK за Регiона-ПъноЮ цiльовоЮ програмОю щодо пiдтримки та адаптацiТ

""уrрl-rrьо 
переМiщених осiб У Лугансъкiй областi на 2017,20118 роки,

ГОЛОСУВАЛИ:
Одноголосно.
Рiшення прийняте.

ЩОРУЧИТИ:
Управлiнню мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацii

(Iвасiшин м.д.) протягом трьох днiв iнформувати Луганське регlонzlльне

управлi"ня ЩержаЪноi спецiалiзованоi фiнансовоi установи <<Щержавний

фо"д сприяння молодiжному житловому будiвництву)) про прийнятi рiшення
з визначення кандидатiв для под€Lльшого прийняття рiшень фiнансовою

установою про надання або вiдмову в наданi кредиту, вiдповiдно до пункту

2.7 роздiлу II Порядку.

Заступник голови KoMicii J "Ц 
М.Щ.Iвасiшин

Секретар KoMicii Н*-rЦ, LО,Фiлiмонова

I


