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Присутнi:

ТеТЯНа Кукуlттllillз - заступник директора щепартаменту _ начапьник

управлiння з питань комунальноi власностi
lепартаменту комунаJIьноТ власностi, земельних
та майнових вiдносин облдержадмiнiстрацii,
заступник голови KoMicii

Iрина Фiлiмонова - головний спецiалiст вiддiлу мiстобудiвного
кадастру управлiння мiстобудування та
архiтектури !епартаменту будiвництва,
енергозбереження, архiтектури та
мiстобудування облдержадмiнiстрацii, секретар
KoMiciT

Члени KoMiciT:

Тетяна AHiKieBa - директор Щепартаменту фiнансiв
облдержадмiнiстрацii

Олена Бабенко - з?стIпник нач€uIьника управлiння - нач€Lпьник
вlддlлу правових експертиз та контролю
юридичного управлiння апарату
облдержадмiнiстрацiТ

Ганна Андрiйчук - головний спецiалiст вiддiлу нормативно-
правовоi роботи управлiння з питань
нормативно-правовоi роботи та децентралiзацii
облдержадмiнiстрацii

Олена Коваленко - завiдувач сектору з питань внутрiшньо
перемiщених осiб управлiння працi та
зайнятостi населення .Щепартаменту соцiального
захисту населення облдержадмiнiстрашii
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заступник директора,Щепартаменту
економiчного розвитку, зовнiшньоекономiчноi
дiяльностi та туризму облдержадмiнiстраuii

Запрошенi: IHeca KipeeBa - директор Луганського регiонального управлiння
,Щержавноi спецiалiзованоТ фiнансовоТ установи кЩержавний фо"д сприяннrI

молодiжному житловому булiвниuтву).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
Розгляд документiв та визначення кандидата на отриМаннrI

довгострокового пiльгового кредиту внутрiшньо перемiщеним особам На

будiвництво (реконструкцiю) або придбання житла на територii Луганськоi
областi за кошти обласного бюджету за Регiонапьною цiльовою проГраМоЮ

житлового кредитування внутрiшньо перемiщених осiб та членiв ik Сiмей На

20|9-2021 роки (далi - Програма), яка затверджена розпорядженням голоВи
обласноi державноi адмiнiстрацiT керiвника обласноi вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрацii вiд 09.04.2019 J\Ъ 28l (зi змiнами).

Щоповiдач: Тетяна Кукушкiна, заступник директора Щепартаменту
нач€uIьник управлiння з питань комуналъноI власностi ЩепаРТаМеНТУ
комун€шьноТ власностi, земельних та майнових вiдносин облДержаДмiнiстраuii

- заступник голови KoMicii
Спiвдоповiдач: IHeca KipeeBa, директор Луганського регiональнОГО

управлiння Щержавноi спецiалiзованоi фiнансовоi установи <ЩержавнИЙ фО*rД

сприяння молодiжному житловому булiвничтву) (далi - Фонд).

Щодо питання Порялку денного:
" сЛУХАЛИ:

Тетяна Кукушкiна - заступник голови KoMiciI повiдомила про приЙняття

у KBiTHi 2019 року Регiональноi цiльовоТ програми житлового кредитУВанНя
внутрiшньо перемiщених осiб та членiв iх сiмей на 2019-2021 роКи (ДаЛi -
Програма), rцо нада€ можливiсть забезпечити житлом внутрiшньо перемiщених
осiб та членiв ix сiмей, якi працюють на територii Луганськоi облаСтi.

Програмою передбачено фiнансування з обласного бюджету на 2О19 piK У
обсязi 3,0 млн грн. На цей час комiсiею з питань забезпеченнrI житлом
внутрiшньо перемiщених осiб та членiв Тх сiмей (далi - Комiсiя) вИЗНаЧеНО

п'ять кандидатiв на отримання пiльгового кредиту за Програмою В загальнiй
cyMi 2756,927 тис. грн.

За iнформацiею директора Фонда, Iнеси KipceBoi, е зrlllишок коштiв у cyMi
|55,694 тис. грн., Що надас змогу надати пiльговий кредит ciM'i внутрiшньо
перемiщених осiб на придбання квартири

згiдно п. 2.з Порядку надання довгострокових пlльгових кредитlв

внутрiшньО перемiщениМ особаМ та членаМ ix сiмей на будiвниuтво
(реконструкцiю) або придбання житла на територii Луганськоi областi (даlri -
ПорядоК) ФондоМ наданО докуменТи кандиДатiв, , якi звернулись для участi у
Програмi.



IHeca KipecBa - директор Фонду поiнформув€Lла присутнiх про кожного з
кандидатiв, якi надали документи на отримання пiльгового кредиту.

ВисТУПИЛИz
Тетяна AHiKieBa, Олена Бабенко, Ганна Андрiйчук, Олена Коваленко, IHeca
KipceBa, з цього питання. Було вiдмiчено, що в першу чергу мають надаватися
кредити тим кандидатам - BHyTpimнbo перемiщеним особам, якi мають
переважне право згiдно 11.2.2 Порядку.

ВиРIшиЛИ:
За результатами розгляду документiв Комiсiя прийняла рiшення про

визначення кандидата на отримання пiльгового кредиту за Програмою, а саме:
Жусь Наталiю, яка працюс на посадi головного ревiзора - iнспектора

вiддiлу аналiзу та прогнозування надходжень податкiв та збору ГУ ДФС,
склад ciM'i - 2 особи, Bci члени ciM'i е внутрiшньо перемiщеними особами
(мае два переважних права на отримання кредиту згiдно л.2.2 Порядку).

ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно.

ПIЩПИСИ:

Тетяна кУкУШкIнА

Тетяна AHIKI€BA

Олена БАБЕнко

Ганна АНДРIИЧУК

олена коВАЛЕнко

€гор СКIРТАЧ

Iрина ФIЛtМОНОВА


