Хто зможе претендувати на пільгову путівку?
Люди, які працюють, отримають путівку, якщо
потраплять до лікарні з серйозним захворюванням !!!
З 1 січня 2015 року згідно з оновленим Законом України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції Закона от
28.12.2014 г. № 77-VIІІ
Фонд соціального страхування буде надавати такі види
матеріального забезпечення та соціальних послуг:
- Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною);
- Допомога по вагітності та пологах;
- Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які
померли від нещасного випадку на виробництві);

- Оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторнокурортних закладів після перенесених захворювань і травм.
(Часткова оплата путівок на санаторно-курортне лікування
застрахованих осіб і членів їх сімей, а також путівок до дитячих оздоровчих
закладів за рахунок Фонду - ВІДМІНЕНО !!!
Не передбачено у оновленому Законі також і фінансування
оздоровчих заходів і придбання дитячих новорічних подарунків!!! ).
Витрати Фонду на придбання дитячих новорічних подарунків є витратами
нестрахового характеру, оскільки не пов'язані з наданням матзабезпечення і
соцпослуг у разі настання страхового випадку
Отримати пільгову путівку на оздоровлення у цьому році в Україні
зможуть далеко не всі. Ті, хто працює і робить внески у Фонд соціального
страхування, зможуть отримати пільгову путівку, тільки якщо потраплять до
лікарні з серйозним захворюванням.
З 1 січня 2015 року набув чинності закон "Про реформування
загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію
фонду оплати праці". За цим законом два фонди – соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності та соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві – об'єднали в один і змінили правила пільгового
оздоровлення.

Раніше оздоровитися в санаторії могла будь-яка людина, яка робить
відрахування у Фонд соцстрахування і має направлення від лікаря. Тепер
правила змінилися.
"Кожна працююча людина, яка опинилася в лікарні і потребує
реабілітації, може отримати направлення на оздоровлення – Раз на місяць у
лікарні збирається комісія і приймає рішення про виділення путівки".
Якщо раніше оздоровлювали по п'яти напрямах, то сьогодні тільки по
одному, та й то не в повному обсязі",Оздоровлюватимуть у своєму регіоні, щоб
далеко не транспортувати хворих.
Як і раніше будуть оздоровлюватися пільговики – чорнобильці I категорії,
ветерани війни та інваліди. Для цих людей путівки оплачує Міністерство
соцполітики і місцева влада за рахунок власних програм.

