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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації
07 серпня 2018 року

Cєвєродонецьк

№ 592

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 16 СІЧНЯ 2018 РОКУ № 36
Керуючись статтями 6, 17, 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статтями 1, 4 Закону
України «Про військово-цивільні адміністрації», з метою вдосконалення порядку надання довгострокових
пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам
та необхідністю врегулювання механізму надання таких кредитів
зобов’язую:
1. Внести до Порядку надання довгострокових пільгових кредитів внутрішньо переміщеним особам на
будівництво (реконструкцію) або придбання житла на
території Луганської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
16 січня 2018 року № 36, зареєстрованого у Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області07 лютого 2018 року за № 6/1762, такі зміни:
1) у розділі ІІ:
пункт 2.2 викласти в такій редакції:
«2.2. Переважне право на отримання кредиту мають кандидати, які:
1) мають трьох і більше дітей;
2) є педагогічними та науково-педагогічними, медичними і фармацевтичними працівниками, працівниками культури та мистецтв, державними службовцями, серед членів сім’ї мають державного
службовця;
3) серед членів сім’ї мають осіб з інвалідністю.»;
пункт 2.6 викласти в такій редакції:
«2.6. За результатом розгляду документів Комісія
приймає рішення про визначення кандидата, який
має право на отримання кредиту, враховуючи, що переважне право надається особам, які мають одну з переваг, вказаних у пункті 2.2 розділу ІІ цього Порядку.
У разі наявності рівних переважних прав пріоритет
надається залежно від першочерговості отримання
від кандидата документів, визначених пунктом 2.3
розділу ІІ цього Порядку.
Рішення Комісії оформлюється протоколом.

Дії Комісії щодо визначення кандидатів можуть
бути оскаржені у встановленому чинним законодавством порядку.»;
2) пункт 4.5 розділу IV викласти в такій редакції:
«4.5. Якщо у складі сім’ї позичальника відбулися
зміни, які дають йому право на отримання вказаних
пільг, він протягом місяця подає фінансовій установі
заяву та документи, що їх підтверджують.
На підставі цих документів до кредитного договору
вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування
ним.
Після отримання зазначених у пункті 4.4 розділу IV
цього Порядку
пільг позичальник не може бути їх позбавлений,
крім випадків, коли
пільги отримано на підставі документів, що містять
неправдиві
відомості, позичальника позбавлено батьківських
прав або надання
пільг у судовому порядку визнано неправомірним.».
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської
обласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лішик О.П.
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Голова обласної державної
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військово-цивільної адміністрації
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