
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА 
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

ДОРОЖНЯ ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ПРЕЗИДІЯ

П О С Т А Н О В А
“28” вересня 2017 р. м.Київ Протокол № 09

Про зміни до Положення «Про надання 
матеріальної допомоги постраждалим членам 
профспілки Дорожньої профспілкової організації 
від нещасних випадків на виробництві та випадків 
природної (раптової) смерті» 
від 28.01.2016р №пр-35.

Заслухавши інформацію головного технічного інспектора праці Овсієнка A.B. 
про внесення доповнення до Положення для забезпечення ефективності роботи 
профспілкових організацій, технічної інспекції праці з членами профспілки, своєчасної 
виплати матеріальної допомоги постраждалим від нещасних випадків на виробництві та 
випадків природної (раптової) смерті,

П рези д ія  Д орпроф сож у п остан овляє:
1. Внести доповнення до розділу 3 пункту 3.7 і викласти в такій редакції:

3.7. Первинна профспілкова організація виробничого підрозділу збирає всі 
необхідні документи для одержання матеріальної допомоги, а саме:
- заяву на одержання матеріальної допомоги (Додаток № 1 до Положення);
- довідку з банку про реквізити рахунку, на який буде зараховано кошти;

- заява на допомогу від спадкоємця на поховання;
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копію акта про нещасний випадок (форма Н-1).
У випадку тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку також 
надається:
- копія листка непрацездатності;
- у випадку інвалідності внаслідок нещасного випадку додатково надається:
- копія висновку МСЕК про встановлення первинної інвалідності члена профспілки.
У випадку погіршення здоров»я потерпілого внаслідок нещасного випадку також 
надається:

- висновки лікаря на його подальше лікування;
- копія рахунку, чеків, квитанцій на придбання ліків.

У випадку смерті члена профспілки внаслідок нещасного випадку спадкоємцем 
(спадкоємцями) також надаються копії:
- свідоцтва про смерть;
- свідоцтва або довідка від нотаріальної контори про право на спадщину;
- заява на допомогу від спадкоємця на поховання;
- паспорт та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача 
матеріальної допомоги.



У разі природної смерті застрахованої особи на підприємстві спадкоємцем 
(спадкоємцями) надаються копії:
- акта форми Н-5;
- свідоцтва про смерть;
- свідоцтва або довідка від нотаріальної контори про право на спадщину;
- заява на допомогу від спадкоємця на поховання;
- паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача 
матеріальної допомоги.
2. Контроль за виконанням постанови покласти на технічну інспекцію праці 
Дорпрофсожу.

Голова Дорожньої 
профспілкової організації О.М. Логошняк


