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ПОЛОЖЕННЯ
про грошові виплати членам первинної профспілкової

організації викладачів і співробітників
Центральноукраїнського педуніверситету ім. В. Винниченка

Грошові виплати надаються членам профспілки за їхніми заявами
та погодженням профбюро факультету або підрозділу.

Кошти  надаються  членам  профспілки  та  їхнім  неповнолітнім
дітям:

800 грн. – на стаціонарне лікування з оперативним втручанням
(наявність епікризу);
700 грн. – на стаціонарне лікування 10 і більше днів (наявність
лікарняного листа або епікризу);
700 грн. – на поховання члена профспілки;
до 700 грн. – на оздоровлення 10 і більше днів;
600 грн. – на стаціонарне лікування до 10 днів;
до 600 грн. – на оздоровлення до 10 днів;
600 грн. – на святкування ювілейних дат (50, 55, 60, 65 і т.п.);
600 грн. – на амбулаторне лікування 10 і більше днів (наявність
лікарняного листа або епікризу);
500 грн. –  на  амбулаторне  лікування  до  10  днів  (наявність
лікарняного листа або епікризу);
500 грн. – на поховання родичів членів профспілки (батьки, діти,
чоловік, дружина);
300 грн. – інші випадки.



Примітки:
Матеріальна допомога виплачується за заявою та наявністю документів,

що підтверджують підстави для її нарахування, один раз на квартал.
Одноразова виплата на лікування та інші складні випадки, стихійні лиха

(пожежі, буревії, повені, воєнні дії й та ін.) може бути збільшена за окремим
рішенням профкому.

При  народженні  дитини  обсяг  матеріальної  допомоги  визначається
окремим рішенням профкому.

За  умови,  якщо  член  профспілки  персонально  отримує  протягом  року
декілька  виплат,  то  загальна  сума  отриманих  коштів  не  повинна
перевищувати розміру, що не підлягає оподаткуванню матеріальної допомоги
визначеного у 2023 році – 3760.00 грн.

Вартість  проходження  лікування  в  санаторії-профілакторії  «Юність»
компенсується членам профспілки та їхнім неповнолітнім дітям 30%, але не
більше суми компенсації за лікування визначеної в Положенні.

Компенсація  вартості  самостійно  придбаних  путівок  для  літнього  та
зимового  оздоровлення  компенсується  членам  профспілки  та  їхнім
неповнолітнім  дітям  30%,  але  не  більше  суми  компенсації  за  оздоровлення
визначеної в Положенні.

Вартість  квитків  на  новорічні  ранки  для  неповнолітніх  дітей  членів
профспілки  компенсується  50%,  для  батьків  членів  профспілки –  30%
вартості. Якщо вік дитини не перевищує 4-х років, то новорічні ранки діти
відвідують  у  супроводі  дорослого  безоплатно.  Одному  з  батьків  (члену
профспілки),  що супроводжує дитину,  вартість квитка компенсується  50%
вартості.

Неповнолітнім  дітям  та  дітям  шкільного  віку  членів  профспілки,  не
залежно від місця їхнього навчання, щорічно надаються новорічні подарунки.

Кожен член профспілки раз на рік має право на отримання мінімальної
матеріальної допомоги.

Усі зазначені пункти Положення про грошові виплати членам первинної
профспілкової  організації  поширюються  на  пенсіонерів,  ветеранів
університету, колишніх членів профспілки, які перебувають на обліку первинної
профспілкової організації університету.

Особи,  які  вийшли  із  членів  профспілки  до  виходу  на  пенсію  не  мають
право користуватися профспілковою матеріальною допомогою.

Пенсіонери, які після досягнення пенсійного віку вийшли із профспілкової
організації за власним бажанням та припинили виплату профспілкових внесків і
продовжують працювати, не мають право на грошові виплати.


