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ДОРОЖНЯ ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
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П О С Т А Н О В А 

"28" липня 2022 р. м.Київ Протокол № 5 

Про надання постраждалим одноразової адресної 
допомоги на подолання наслідків воєнних дій, 
спричинених військовою агресією Росії 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючого відділом 
соціального захисту та спортивно-масової роботи Дорпрофсожу Кравченка 
В.М. щодо виконання спільної постанови між АТ « Українська залізниця» та 
професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України від 
17.06.2022 р. № Ц-3-93/4/62/Ц проф-22 «Про виділення коштів на подолання 
наслідків воєнних дій, спричинених військовою агресією», постанови Ради 
профспілки від 04.07.2022 р. №пр-15 «Про перерозподіл цільових коштів в 
липні місяці 2022 року на подолання наслідків воєнних дій, спричинених 
військовою агресією» та постанови президії Ради профспілки від 17.06.2022 
р. №пр-13 «Про затвердження Порядку отримання та використання 
Професійною спілкою залізничників і транспортних будівельників України 
коштів на подолання наслідків воєнних дій, спричинених військовою 
агресією», члени президії за участі заступника директора з управління 
персоналом регіональної філії Юрченка Є.О. обговорили питання щодо 
механізму розподілу та розміру коштів, з надання одноразової матеріальної 
допомоги для працівників регіональної філії « Південно-Західна залізниця» 
та прирівняних до них штатним працівникам профспілки, членам їх сімей, 
непрацюючим пенсіонерам регіональної філії «Південно-Західна залізниця», 
що перебувають на обліку у виробничих підрозділах регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» або організаціях профспілки, та потерпіли в 
наслідок воєнних дій, спричинених військовою агресією, а також 
працівникам, мобілізованим до лав Збройних сил України, сил 
територіальної оборони міст та територіальних громад. 

Президія Дорпрофсожу постановляє: 
1.Виділтити матеріальну допомогу в сумі 100000 грн. сигналісту ст. 

Коростень-Подільський Томчук І.І. на особисте лікування та протезування 
сина Андрія 2019 року народження, що переніс ампутацію обох нижніх 
кінцівок в результаті бомбового ураження. 

2. Потерпілим особам, що звернулися до Дорожньої профспілкової 
організації за матеріальною допомогою, в яких пошкоджено рухоме або 



нерухоме майно, встановити розмір матеріальної допомоги з урахуванням 
ступеню пошкодження, визначений на основі наданих матеріалів : 

I ступінь - повністю зруйноване житло( руйнування даху або несучих 
конструкцій та стін житлових будинків) - 50000 ТИС. г р н . ; 

II ступінь - значно пошкоджено житло (приватні будинки та 
споруди, значні пошкодження даху, фасаду і внутрішніх стін будинку, 
вікон від 4-х і більше, системи опалення, квартири, пошкодження всіх 
кімнатних і балконних вікон та дверей вхідних і міжкімнатних, а також 
внутрішніх стін) - 30000 тис. грн . ; 

III ступінь - часткове пошкодження в приватних будинках, спорудах 
та квартирах: даху, огорожі, вікон, дверей, внутрішніх стін та фасаду - 10000 
тис. грн.; 

ВПО з тимчасово окупованих територій — 5000 г р н . . 
Працівникам, призваним до лав Збройних Сил України та 

територіальної оборони міст та територіальних громад для придбання 
необхідних приладів, засобів захисту для забезпечення безпечних умов 
перебування на фронті, форменого одягу — 5000 г р н . ; 

Працівникам та пенсіонерам, які втратили членів сімей, мобілізованих 
до лав Збройних сил України та загинули в боях за Україну - 10000 
г р н . , поранені в боях за Україну 5000 г р н . . 

3. Провести розподіл виділених коштів між членами профспілки, 
працівниками та пенсіонерами регіональної філії « Південно-Західна 
залізниця» згідно поданих заяв на отримання одноразової адресної 
матеріальної допомоги працівникам, в яких пошкоджено нерухоме або 
рухоме майно внаслідок воєнних дій, спричинених військовою агресією росії 
згідно додатку №1 до даної постанови. 

4. Фінансовому відділу Дорпрофсожу у відповідності до положень 
чинного законодавства, провести перерахунок коштів одноразової адресної 
матеріальної допомоги працівникам згідно додатку №1 до даної постанови 
на розрахункові рахунки заявників, та надати звіт встановленої форми Раді 
профспілки до 10 серпня 2022 р. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на відділ 
соціального захисту та спортивно-масової роботи і фінансовий відділ 
Дорпрофсожу. 

Голова Дорпрофсожу О / ^ ^ ^ О.МЛозко 

Надіслано: в протокол, ТПРОФ-1,2,3,4,5, ОГЖ і ПК прямого підпорядкування, фінансовий та відділ соціального захисту 
та спортивно-масової роботи. Всього 12 примірників. 


