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ЛОЗIВСЬКА NIIСЬКА РАДА
xAPKIBCbKoi OБIIAсTI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
л1

вИ;|f_серппя 2019 року

убс

Про

впесепня змiп до рiшешня
впкошавчого KoMiTeTy Лозiвськоi

MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi вiд

28 травпя 2019 року }Е 448

<<IIро

затверджеппя IIоложешпя про раду з
вшрiшеппя пштань шадашпя адресноi

допомогш паселепню Лозiвськоi
Mlcbкol оо,сднаrrоi тершторiальшоi
-a

fромади та

iT скпаду>>

удосконitленшI роботи ради з вирiшенIUI IIитань надаш{я допомоги
населенню Лозiвськоi Micbkoi об'едншrоi терrгорiа-пьноi громади та у зв'язку з
ч,-I ст.34,
розширенняМ функцiЙ ради, керуючИсь п.1 власrтртх повноважень
ст.40, п.б ст.59 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi",
викон:tвчlй KoMiTeT MicbKoi ради
.Щля

ВиРIШИВ:
1. Внести змiни ло рiшення виконtlвчого KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoi
ради XapKiBcbKoi облаотi вiд 28 травня 2аВ рокУ Nq 448 кПро затвердкеннrI
положення про раду з вирiшення IIитtlнь надашil адресноi допомоги
населенню Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi терrrгорiальноI громади та ir складу>,
а саме:

1.1. ,Щоповнити гrушсг 3 Положення кРада мае rтраво> пiдгryнктом 3.5
настуIIного змiсту:
<Розгляд IIитzlнь, пов'язаlilD( з необхiднiстю проведеннJI безогшатrппi
лабораторIilD( дослiджень в ТОВ <МедичнIй цеrrгр здоров'я>.
Пiдставою для розгJlяду IIит€lння щодо цроведеш{rI безоплатшпr

лабораторних дослiд2кень е зilява громадянина на iм'я заступника мiського
голови згiдно з розподiлом обов'язкiв.
,Щля розгляду питчlннrl громадянин разом з зrulвою обов'язково подае
настушri документи:
- копiя паспорта зiulвника;
_ копiя ресстраuiйного номеру облiковоi картки Iшатника податкiв
зilявника;
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- згода на обробку персонаJънIID( дilнI,D( з€цвника;
- довИка про доходи Bcix.meнiв ciм'i за попереднiй квартtц;
-направленшI КЗОЗ <Лозiвське територiа.ltьне медичне об'еднаrшя)) про
необхiднiсть проведеIfiя лабораторнлtх дослiдкеrъ.
При розглядi гпrгаrпrя щодо цроведеrшя безогшатшо< лабораторнID(
досдiджеrъ в ТОВ кМедичний цеЕтр здоров'я> врtlховуеться сукушшй дохiд
ciM'i, члецами якоi е: особи, якi спi.lьно проживalють, пов'язанi спiльнlш
побутом, м€lють вза€мнi права та обов'язки, середньомiсяшrшl дохiд на кожного
члена ciM'i яких за попереднiй квартtц не перевищус розмiр прожиткового
MiHiMyMy д.lя ocHoBHlD( соцiшьних i демографiчних груп населеншI на дату
зверненнrl з коефiцiентом 2,0 на одну особу на мiсяць.
За результатами розгляду зверненнlI Радою прIймасться рiшення про
порушення/вiлмови в порушеr*ri кJIопотrlння перед ТОВ кМедичний цеrrгр
здоров' я> цро проведення лабораторнLD( дослiддеrъ.

1.2. Пудгrункг З.5 гryшсгу

пiдrrутлстом 3.6.
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Положення вйповiдно

ввtDкати

2. Кокгроль за виконанIlrIм рiшення покJIасти на п ершого заступника

мiського голови Жидкова О.М.

мiськпй голова
Кiпкало, 5-1
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