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/lонецька обласна лержавна адмiнiстрацiя
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IIа виконання пункту 2 Вашого
запиту
202}po*i л,iвq-Чодо отриманоi
:а отримання пуб.ltiчноТ iнформаrlii

вiд 07 жов'ня

мiжнародноi технiчноi допомоги
!онецькою областю протягом 20l4-2020;;;i;,'"*."urчи
баНКУ Та iНШИХ МiЖНфД"'"
допомоry вiд CBiToBor.o
фiп,u"сових. структур,
вирiшення проблем Bнyrpiruur"o
.фrrьоuим iр".пu".нням якоi бу;rо
перемiщеЙх осiб
(далi -.впо),
вирiшення проблеми .аоЪ.rr"чення
у тому ,rис;ti
ВПо жи'лом, повiдомлясмо.
З метою подолання наслiдкiв ."о.rопirrчних
подiй на сходi Украlни.
включаю'и вирiшення потреб,
сгlрияння вiдновленню
jуфпастуктури на териr.орii
областi, пi,Itконr,рольнiй
Украiни, iроr".оno 2015-2020poKiB
rрйу
tIроскТи' Що фiнансУються
реа"шiзуrо.гься
вiдповiдно до biHaHcoBoТ
угоди мiж укратною та
;;, :Ё.оз в ич ай н а кр ед итн а пр о гр ам а /tJ я
"u,iХНРilý*Ёi#Тff
Порядок викорисТання коштiв
в paMKu"
затверджено постаlIоt]о}()
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 п"Ёrопuоu ЧЧ9lрами
20l5p.
J,,lb
l06s
(iз змiнами) </_[еякi
питання tsикористанн,I коштiв
Для
реалiзацiт
проектiв
крелитноТ програми
у рамках llадзвичайноl.
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для вiдновлення Украiни>.
областi. рЬалiзуються 14 проектiв
загальноrо BapT.icrro
капiтЪльн";;;;;", ,у iz будiвель (примirцень)
]jJ;],ТJJ"НЪffiНТЁ:цiт '"

В рамках Програми в

д1";rя

оо-{!:Н?Т.i'+'r,ЗО::rЖ:"

фаКТИЧНе фiнансування просктiв

з

вiднов"llеtr}Iя

об'екти розташIованi на'аких
т.ериторiях: м. Бахмут
- 3 об'€ктiв, м. l]ружкiвка
- З об'скта, м. Краматорськ - l об'ехr,' ,.й"|"о.рuо
об'скт" Волноваському
- 2 об'екти, м. Слов'янськ , l
районi : l об'скr.ru МuJйському
районi * l об'скr..
KPiM ЦЬоГо' за пiдтримки Уряду
ё"р,]йи.ького
союзу протягом 20l 5_
-вh;'
реа.riзовано
насryпнi про€кги
i?i:JrЁ",",1"*]";'^:т*:*:.
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кFIарощування потенцiс'цу громади
м. Марiуrlоль для пiд,гримки
ПеРеМiШtеНИХ ОСiб i МiСЦеВИ"
*"r.ri", потерпiлr* у р..ультатi конфлiк,ry>.Blly,гpilltltbcl
в рамках
проскту проведено
реконструкцiю та uiопоuп.вальнi
роботи У гурl,ожитку в
м, Марiуполь, в якому влаштовано
33 кiмнати лп" розriщення 75
ВПо.
<забезпечення житловими
найбiльш вразливих впо та жи,ге"ltiв
умовами
краматорськ, якi опинились пiд
мiс,га
впливом пъпбпiпrуu, передбачено
забезпеченtlя
житлом ВПО i жителiв MicTa KpaMaTop."no,
по.rрu*о-и вiд конф,lliкту,
у 20l8 роцi заверtшенu рьпоп.rрукцiя "ni
rуртожиткiв за адресами:
вул. Ш.Назаренко, 3. Влашт::1п9
32 кварти ри (25 - олнокiмнаr.них ,t.a
7
Двокiмнатних), ле розмiщено 95 ВПО;
1

(l4

вул. Уральська, 5. Влашт9lа11 15
квартир
двокiмнатна), де розмiщено 40 tsПО; '
вул. Рибiнська, 160. Влаштовано З7
квартир.

заплановано заселення
ryртожитку,

У

однокiмнатних ].а
I кварталi 2020

l

..iдrЬ .rpo-n-on!, .u.iдu"пяроку
шrтабу

-.
пuдЬur.rutпuт ситуаItii

бу,.irо

лiквiдацiТ наслiдкiв
uiд zB.oi,zozo ль 3. ;пrлип
Iуртожиток вllзначений додатковим
iзолятором на випадок заго.грення
си,гуацiТ з коро}{авiрусною iнфекцiекt
,u ,..prropiT MicTa.
/]ОДаТКОВО ПОВiДОМЛЯеМО, що на виконання
постанови кабiнету MiHicT.piB
УкраiЪи вiд 07.11,2Ol4

Jъ 595 к!еякi

:з

n"ru.rn" фiнансування бюдже'них
установ, здiйснення соцiальних виплат населенню
та надання фiнансовоТ пiдтрицки
окремим пiдприемствам i органiзацiям
flонецькоi та Луганськот областей, а .гакож
lнlпих платежiв з paxyHKiB, вiдкритих
в органах Казначейстtsа)) (iз змirlами).
роЗПоряДЖення ГоЛови облДержадмiнiсrрацii
,iдzg.оt.2014 м 5rOЪр;'"r..,r,,""r;
роботи l{онецькоТ облдержадмiнiотрацiТ 1а ''Т' ;,r,р]rл,:rурних
пiдроздiлiв в умовах
ПроВеДення АТо> (iз змiнами),
НакаЗУ вiд l4.11,2014 льз6-одкlIро
орг.анiзаltiю
роботи в умовах проведення Ато> департамент
iнвестицiйно-iнновацiйноI.о
зовнiшнiх вiдносин облдержадмiнiстрачii
розви,tку
Оуло
перемiщено
з
м,
м, Краматорськ та
f]онецьк лЬ
розмiщ,по iu uдр..о., 84313, ,. Kpururopcb*, пл.
Мира,
2, Майrlо.
активи, первиннi документи cTBope'i
або придб,анl до Zbl5;;;y залиLtIиJlись
тимчасово некон.грольованiй територiТ
lia
у п,r. До""цrп.
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З повагою

!иректор департаменry

!iленко Ольга

Кравченко Олена
(068)538-39-46

оксана
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