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Тимчасове положення 

про відновлення громадян в благодійній організації  

«Лікарняна каса Житомирської області»  

 

І. Загальна частина. 

1.1. Дане Положення розроблене на основі Статуту благодійної організації 

«Лікарняна каса Житомирської області» (надалі ЛК) та положення „Про членство в 

благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області” з метою 

вдосконалення порядку та умов відновлення виключених громадян в ЛК. 

 

ІІ. Порядок відновлення  

2.1. Громадяни, що бажають відновити своє перебування в ЛК, подають заяву на 

ім’я виконавчого директора. 

2.2. Заява розглядається співробітниками виконавчої дирекції і заявнику 

повідомляється можливий варіант відновлення. 

2.3. Варіант відновлення затверджується на черговому засіданні Правління ЛК. 

2.4. Можливість користуватися правами члена ЛК при усіх варіантах відновлення 

наступає через три місяці від дати здійснення першої сплати, яка стосується 

відновлення. 

2.5. Можливість відновлення в організації надається одноразово. 

 

ІІІ. Варіанти відновлення  

3.1. У разі, коли витрати на лікування не перевищують розміру двох щомісячних 

пожертвувань (120 грн.) або різниця між сумою сплачених добровільних 

пожертвувань і витратами на лікування перевищує річну суму внесків (з 01.12.2018 – 

720 грн.), відновлення проводиться при умові сплати трьох щомісячних добровільних 

пожертвувань. 

3.2. У разі, коли різниця між сумою сплачених добровільних пожертвувань і 

витратами на лікування менша річної суми внесків (з 01.12.2018 – 720 грн.), 

відновлення проводиться при умові здійснення благодійної доплати до річної суми 

внесків та сплати трьох щомісячних добровільних пожертвувань. 

3.3. У разі, коли витрати на лікування перевищують суму сплачених добровільних 

пожертвувань, відновлення проводиться при умові сплати різниці між витратами на 

лікування та сплаченими пожертвуваннями, сплати благодійного річного внеску (720 

грн.) та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. 

3.4. В окремих випадках, у разі звернення адміністрацій трудових колективів при 

вступі співробітників, Правління ЛК може приймати рішення щодо інших варіантів 

відновлення. 

 

IV.Підсумкова частина. 

4.1. Дане положення вступає в силу після затвердження на засіданні Правління. 

4.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться за рішенням Правління 

ЛК. 


