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На Ваш запит на отримання пуб:tiчноi iнформачii вiд 27.09,2019 (вх, ОДА
вiд 07,09.20l9 Nl 259-с) надсила€l\,lо iн(юрмаrrirо, яка була надана струk-rурними
лiдроздiла,tи обллерrкалмiнiстрачii (лоласться),
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ЛУГАНСЬКД ОБЛАСНД ДЕРЖДВНД АДМI НIСТРАЦIЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВIЙСЬКОВО_ЦИВIЛЬНА АДМНIСТРАЦЯ

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТI]А, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ,
АРХIТЕКТУРИ ТА М tСТОБУДУВАННЯ
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{епартамент масових комунiкачiй
облдерr(адviнiстраuii

На Ваш лист вiд 08.10.2019 Nc 31-14/l44l-c щодо надання iнформачii за
запитом (вх. ОДА вiд 07.10.20|9 Л! 259-с) {епартамент булiвничтва,
енергозбереження, архiтектури та мiстобудування облдержадмiнiстрацii в
межах компетенцii повiдомляс.

Щодо питання отримання житла ветеранами АТО та членами iх сiмей
облдержадмiнiстрацiсю спiльно з державною спецiалiзованою фiнансовою
установоЮ <[ержавниЙ фонд сприяннЯ молодiжномУ житло8ому булiвництву>
та комун:Iльним пiдпри€мством <Луганський обласний фонд лiдтримки
iндивiдуального житлового булiвничтва на селi> реалiзуються заходи 2
державних та 5 регiональних програм пiльгового кредитування,

За перiод з 20l5 по 01.10.20l9 30 сiмей учасникiв АТО отримали пiльговi
кредити на житло! з них l б за рахунок державного бюджету та l 4 - за рахунок
обласного бюджету, а саме :

20l5piK- l сiм'я;
20lбрiк-6сiмей;
20l7 piK - l0 сiмей;
20l8 piK- ll сiмей;
20l9piK-2ciM'i.

В. о. директора Мико"ца ЛЕВЧЕНКО

lрина Фiлiмонова 050 l]9 l 845
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/{спар,гirпlс,ttr, лrасовпr KoпrylliKtrцiri
об.lr:tержллпr i lticTprt uii

flellapTaмellToM соцiшlьного -}ахисl'у насеJlепltя обллерiк:r.tпt iH icllat tii
(дzuri .Ile пilpTa]{eH1 ) р()зlJlяllу,tо запltт lla отриl\lаIlllя rtублiчttо'i irtr|юpMarriт
'['стяни шодо кiлькостi учасникiв, якi бршrлt бсзttоссре,ilttкr учас гь в АТО, ttaдattcl

житло за рахунок держirвного та мiсцевих бtrrлжетiв за лерiод з 20l4 по 2019.

З поруIпеногО питання в межах компе,генцii повiдомлясмо наступне.

вiдповiдпо до дсрrкавttоi бюдiкстнот llрогралlи <субвеtлttiя з лержавного
бtоджету мiсttевим бtоджетirлt lla виплатч грошсrвоi компеltсацiТ за ttалсlttti лltя

оIримання жилi примiшlення дJlя сiмей заlибltих oci6, I}изначсних абзацами 5-8

tIyHKry l сr,аr"гi l0, а також для осiб з iпвzuti;tнiс,гtо I-1I групи, визllачених

t]yllKтaми I1-14 час,rини друl,оi cтafii 7 lJaKoHy УкраТни <Прtt с,гатус BeTepaHiB

вiйни, гараllrii lx coltialrыtot,o ]ахис,гу. l,а осiб. якi втра,lrл:tи rllytlKttic,lraлblti

лlоiкливостi ни;кнiх KiHttiB<rK, iцBa_ti;rtticrb яких Hac,r,a..rl11 вttаслiдок llораllеllltя,
коttтузiТ. Kшtittrnlr ltбо зtlхtrорtrlвзttltя, o.'lcPrKaIlltx пiд,llс бсзltоссгелtlьоi5часгi в

аllтитерористичttiй олсраttii'га по,грсбують ltолiтпttсIlttя жи,гrlов!iх упrов> у 20l5
potti прилбаttсr к8ар],иру л.ltr особи з ittBaлi.ltltictlo вtlаслiilок вiйпи l1 lруtrи.

Зt,i,t\по r lteprKaBttrrtcl бкr,цrrсеrтtокl llpot,piri{oю <Субвеtluiя з державнOlо
бюлжету мiсчевим бюджсталr lta виплату грошовоТ комлеttсацii за ttалежlti длl
отримаllllЯ ltилi ltрллмiщеltl,tЯ для BtTyTpiutHbo перемiщених осiб, якi захищали

неза.лежнiсть, суверепiтеr ,га териrорiа.ltьну цi.ltiсttiсть Украirlи i брали

безпосерелttlrr участь в аllтитерорис rнч п iй ortepattiT. забезпечспнi ii провсденrlя.

леребуваlочИ безпоссредньо в райоtlах антlIтсроFис,гltчl](|Т tlrrcpauiT у перiод ii'

проведенt]r, у здiйснеttнi захолiв iз забезпечеltIlя хаlliоIIалылоi безпски i

оборони, Bilci,ri i с,гримуванля збройноi агресii РосiйськоТ ФелераlliТ у
,Ilолецькiй та ,It),ганськiй об;tасt'ях, ,}пбе}псчсllIli 'tJ :rдiйсненнл, псребувакrчи

бcзttocepe,tttbo в piliiotIox ta у tlc,pitt,t зjliйсttсtlttя,}азIlачс}lих ]аходiв. га Blltllir!li

особами З iHBtt- tiлвiс,гtО вttаслi,д<rК Biiirrи III r,руrrи Bi,ltttoBiдrro ло tlуtlкгiв l1-14
час,lиIiи лруl,оi с,l,а,гri 7 або учасяикаlltt бойових лiй t}iдtlовiдпо до пунктiв l9-20
частини першоТ cTaTTi б l}акоиу Украilrи (Про cTrIyc Be],epattiB вiйнtI. гараrrтiТ'iх

соцiсльлого,}!хис,tv) та ,]Ki ttо],ребукrtь ttолiltutсtlttя )|(11'l'лових уп!ов> виплачепо

t potrtoB1, коvt leltcatlittl:

у 20J8 poui особi з illBaJliдllicтlrl ввасlliдоК вiйltи lII групи, у цьому ж роlц
прltдбаltо жит.llо;

у поточвому рошi 9 учасникам бойових дiй.
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Вiлповiдно ло лержавноi бtол;кетноi llpol,paмrl <Субвенttiя , o"p*i:,":::

бюлжету мiсчевим бrо.lrжеr,ам на виllJlаl}, lpolllo-I *""l:I:_::]l.:i наJIежнl д|я

оl,Dимання жилi примiщення для сiмей шiб, визначених абзаtlами 5-8 пункгу l

#;t"iй;;;;; i''-p","" "rrp стаryс BercpattiB вiйни, гapirtt t iT Тх соцiалыtого

,"*n"ryr, для осiб з'iнва,,iднiстю 1-Il Iрупи, яка насгаJtа внаслlдок поранення,

коrlтчзiТ. калiцтва або:rахворювання, ooap*ur,"* пiд час бсзпосередньоТ участi в

;;НН;;;;",iiJ ."*o"uli ,"O".",u"u"i i'i' про",ч"",tя, здiйсненнi заходiв iз

Ж.;5#; ;;;;,;; b.,,n,*" i обсlрони, вiлсiчi i стримування збройноi

Й;ii;;;i;;ib"л"puuii у Донечькiй ia |r**"i*iО _:1:"л::ях, 
забезпечеrrнi

'ii здiйспення, визначеullХ ПУНКТаltlИ l1-14 частцци Другоi cTaTTi 7 Закону

Украlви (ГtрО статус BeTepalllB Biйltlt, гарантiТ ix соцiальною_заХИсТУ),, Та ЯКi

поЬебчють-полiпшенltя житлових умов), у погочному роцi виплачено грошову

*омllсlrcацir., пс.rбi з iнвалiднiсткl внаслiдок rriйrrи Il групи,

,Щиректор 7r{eltapTatrte нту
соцizutьпtlго захисt,у населепtlя ().:lc,rr:r tlC).[llt(Y li
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