
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    травня 2020 року                     №

Про затвердження Програми
відшкодування вартості проїзду
хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають
на території Помічнянської ОТГ
та отримують програмний гемодіаліз
на 2020 рік

З  метою поліпшення стану надання медичної допомоги хворим на
хронічну ниркову недостатність, керуючись статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити програму відшкодування вартості проїзду хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території
Помічнянської об’єднаної територіальної громади та отримують програмний
гемодіаліз на 2020 рік (далі - Програма), що додається.

2.  Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
Помічнянської міської ради на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
депутатські комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту; з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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