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8.лдйм" l+IaM вlд

ользi
foi+reguest-83 3 70-c4d5b660@
dostup.pravda.com.ua

щодо надання вiдповiдi

Пiвденно-Схiдне мiжрегiона-ttьне управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ
(м. .Щнiпро), розгJUIнувши Ваш запит на отримаЕIIя публiчноi iнформацiТ
вiд l0.0З.202l, направляе Витяг з протоколу засiдаЕня KoMicii iз соцiального
стр€Iхування, про призначення матерiального забезrlечення Кiслiциноi К.О.,
за перiод знаходження на лiкарняному у лютому 2021 року.

.Щодаток: на 2- арк. в / прим.

Начальник управлiння IBaH ЛЕГоСТА€В

евгенiя YciK, 056 746 1600

..-#



витяг з протоколу N9 1

зАсlмння KoMlclT lз соцlдIьного стрАхувАння /рlшЕння уповновАхЕнного/
Пiвденно-Схhне мiхреriональне управлiння MiHicтepcтBa юстицi (м. Днiпро)

(назва пiдпри€мства,установи,органiзацi])

вiд"Q9' *, ZlY р

Присугнi на
засiданнi:

Голова KoMiciT /

уповноважений
Засryпник голови

розглянувши звернення та документи лро призначення матёрiального забезпечення та надання соцiальних послуг застрахованим особам комiсiя/уповноважений/ iз соцiального страхування вирiшила:

l. Призначити допомоry:

1. По тимчасовiй непрацездатностi, вагiтносгi та пологах

l|o з/п п.l.Б
Номор

сграхового
сзИоцтва

Серiя та
}юмер
лисп(а

нелраце.
здатносri

Причина непрацездатностi:
за(ворювання заrальне - 1; наслhок agapii

на ЧАЕС - 3i невиробничi тtЕвми - 5; KoHTal.iт
з хворими на iнфекфйнi заЕорtовання та
бакrерiоносiйство - 6; санаторнqкурортне

лiкування - 7; ваriтнiqгь та пологи - 8;
ортопqдичrв протеэування - 9; доrляд - 10

Первинний - 1:
прqдовхення - 2

Пёрiод непрацездатносri Кiльхjgrь д]iв, що
пiдляaають оплатi Розмi

р
до{ю
моrи
(%)з по Разом

в т.ч. за
рвryнок
коштiа
Фоцду

2з Кiслiцина Ксенiя
Олександрiвна 1 загальне 1 2з.о2.2021 03.0з.2021 9 0 50.00

2. На поховання

Номер страхового
саИоцтва

1

0.00

ll, Вiдмовити в приэначеннi (припинити виплаry) допомоги:

Члени KoMicii':

п,l.Б.

tФ з/п п.l.Б. Наданi докумекги
l

Розмiр доломоfи



1. гlо тимчасовiй
непрацездатностi

2. по вагiтностi та
пологах

х х х х
з. на похоgання

х х х х

В}ц допомоrи
Номер

страховоrо
свИоцткl

Серiя, номер
листка

П€рlqд
нэпр8ц€qдЕтностЬ

-Iю
п.|.Б.

кiлькiсть
д]iв, що r€
пiдляrарrь

oalrlaTi

Дата, з якоi
припиня€ться виплата

д(помоtи

Причини вiдмови в пи€яачеlrнi долоиоaи
(припиr€flня виrrлати}непрацездатносгi

lll. Видiлити путiвки до санаторIfв та санаторIiв-профiлакrорГiв застрахованим особам, членам'li сiмей та сryдентам:

N9 з/п п.l.Б. та6. Nс, посада

Поданi докуме}{aи
(заява та дата i'i подання,
форма N 070/о та дата iT

видачi)

Рекомендовавий
профiль санаторiю для

лiкування
(для санаторiю-
профiлаl(горiю _

профiль лlкування)

lнформацiя про вlцiлену путiвку Розмlр часг-кФоТ оплати
за пrтiвку

Гlримiтка
Вартiсгь Номер та початок

TepMiHy дii Вiдсоток

голова KoMicii /

уповноважений
3асryпник rолови

члени комiсii:

BIPHO:

Провiлннй спецiалiст вiддiлу
проходжеппя державпоi слуясбп
Управлiшпя персонац/

Пiдпис

0,!,, {

к}

wо

.|ý

Вид
Сума

г---г---

г

п.l.Б.


