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Про відшкодування понесених
транспортних витрат хворим,
які лікуються програмним гемодіалізом
у м. Запоріжжя
Згідно зі ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Програмою соціального захисту окремих категорій населення
міста Гуляйполе в 2015 році, затвердженою рішенням Гуляйпільської міської
ради від 20.01.2015 року № 2, та внесених змін та доповнень до неї, рішенням
Гуляйпільської міської ради від 04.03.2015 року №6, враховуючи те, що у
місті Гуляйполе проживають хворі нефрологічного профілю, які 2-3 рази на
тиждень проходять програмний гемодіаліз у м. Запоріжжя, а на державному
рівні пільги на безкоштовний проїзд цим громадянам не передбачені, а також
з метою встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту
населення:
1.Відшкодувати понесені транспортні витрати хворим, які лікуються
програмним гемодіалізом у м. Запоріжжя за серпень 2016 року відповідно до
поданих заяв, маршрутних листів та квитків на проїзд з м. Гуляйполя до м.
Запоріжжя і з м. Запоріжжя до м. Гуляйполе наступним громадянам:
1.1. Борисенку Віктору Вікторовичу, який мешкає по вул. 1 Травня, 53 – у
сумі 1663,17 грн. р/р 26256000095503, паспорт СЮ 293399, іден.номер
2958707316;
1.2. Вороніній Валентині Петрівні, яка мешкає по вул. Заводська, 3- у сумі
1884,94 грн. р/р 26257000096460, паспорт СА 717867, іден.номер 2274220003
1.3. Кущу Валерію Йосиповичу, який мешкає по вул. Злагоди, 9 – у сумі
1122,26 грн. р/р 26255000093960, паспорт СВ 172117, іден.номер 1884408258;
1.4. Онищенко Наталії Петрівні, яка мешкає по вул. Степна, 37 – у сумі
1719,10 грн. р/р 26255000088759 паспорт СА 022009, іден.номер 2294004565;
1.5. Онопрієнку Геннадію Васильовичу, який мешкає по вул. Спортивна,
45 – у сумі 1671,54 грн. р/р 26253000177952, паспорт СА 021836 іден.номер
2555804472;
1.6. Сопрун Аллі Олексіївні, яка мешкає по вул. Набережна, 47 – у сумі
1790,41 грн. р/р 26256000083344, паспорт СА 273145 іден.номер 1771807264;
1.7. Устімовій Олександрі Іванівні, яка мешкає по вул. Велика, 83 – у сумі
1598,98 грн. р/р 26254000082154 паспорт СВ 143674 іден.номер 1889505682;

1.8. Хітаровій Олені Володимирівні, яка мешкає по вул. Рєпіна, 44 – у
сумі 1752,53 грн. р/р 26256510269294, паспорт СА 531601 іден.номер
2486210000.
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