ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 20 березня 2018 року

№ 284

Про внесення змін до рішення
міської ради від 25 грудня 2016 року
№ 495 «Про міську програму
«Турбота» на 2017-2019 роки»
Відповідно до п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши клопотання комунального закладу «Лановецький
міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 19 березня 2018 року
№ 27 та з метою фінансової та соціальної підтримки, відшкодування середньої
вартості проїзду хворим особам з хронічною нирковою недостатністю для
отримання курсів програмного гемодіалізу, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в рішення сесії міської ради від 25 грудня 2016 року № 495
«Про міську програму «Турбота» на 2017-2019 роки», а саме:
1) виклавши пункт 8 розділу 1 «Паспорт програми» в такій редакції:
8. Загальний
обсяг 905 тис. грн.
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього, у тому
числі:
1) коштів міського бюджету
905 тис. грн.
2) виклавши абзац 2 розділу 2 «Мета програми» в такій редакції: «Виплата
допомоги проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Лановецької
міської ради безпосередньо особі, яка потребує допомоги, або близькій до неї
особі на підставі підтверджуючих документів».
3) доповнивши розділ 4 «Перелік заходів міської програми «Турбота» на
2017-2019 роки» пунктом 14, а саме:
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14.
Надавати
матеріальну 2018- Виконавчий
допомогу хворим особам з 2019 комітет
хронічною
нирковою роки міської
ради
недостатністю для отримання
курсів програмного гемодіалізу
на базі обласних закладах
охорони здоров’я, на підставі
таких документів:
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та
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2. Відділам фінансово-господарського забезпечення, бюджету, фінансів та
планування міської ради передбачити кошти в міському бюджеті для
фінансування заходів даної програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку,
житлово-комунального господарства та комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та
сфери послуг.

Міський голова

Р.В. КАЗНОВЕЦЬКИЙ

