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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про Почесний знак  “За заслуги  перед  профспілкою“ 

 

1. Загальні положення 

Почесний знак “За заслуги перед  профспілкою”  є вищою  нагородою 
профспілки залізничників і транспортних будівельників  України. 

Почесним знаком “За заслуги перед  профспілкою”   нагороджуються 
штатні профспілкові працівники і члени виборних профспілкових органів за 
вагомий особистий внесок у вирішенні її статутних завдань, які 
пропрацювали у профспілкових організаціях, як правило, не менше 10 років 
та нагороджені Почесною грамотою Ради профспілки або знаком “За активну 
роботу в профспілці”. 

Повідомлення про нагородження Почесним знаком “За заслуги перед 
профспілкою” публікується у  “Віснику профспілки”. 

 

2. Порядок подання документів для нагороди 

Нагородження Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” 
здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі подання 
дорожніх  комітетів профспілки, профспілкових комітетів організацій, 
безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.  

При порушенні клопотання про  нагородження Почесним знаком “За 
заслуги перед профспілкою” до Ради профспілки подаються:  

1. Постанова президії дорожнього комітету профспілки, 
профспілкових комітетів організацій, безпосередньо 
підпорядкованих Раді профспілки. 

2. Нагородний лист встановленого зразка. 

Представлення до нагородження Почесним знаком подаються до Ради 
профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду. 

У разі відхилення клопотання  про  нагородження Рада профспілки 
повідомляє про причину відмови. 



 

3. Порядок вручення Почесного знака 

Вручення Почесного знака “За заслуги перед профспілкою” проводиться  
керівниками Ради профспілки та членами її президії в урочистій обстановці 
під час проведення засідань Ради профспілки, відповідних комітетів 
профспілки, на з’їздах, конференціях або зборах  у профспілкових 
організаціях. 

Нагородженому одночасно з врученням Почесного знака “За заслуги 
перед профспілкою”  видається посвідчення встановленого зразка із 
реєстраційним номером і грошова винагорода у  розмірі  2000 грн., яка 
виплачується за рахунок  коштів Ради профспілки.  

 

4. Права і пільги нагороджених 

Нагороджені Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” мають 
право: 

1. На встановлення персональної надбавки до заробітної плати у розмірі 
10 % посадового окладу. 

2. Брати участь у роботі з’їздів профспілки, засіданнях Ради профспілки 

Профспілкові органи за рахунок власних коштів можуть застосовувати 
до осіб, нагородженим Почесним знаком,  інші форми матеріального 
заохочення. 

Профспілкові працівники, які знаходяться на пенсії і нагороджені 
Почесним знаком, мають право на отримання від профспілкової організації, у 
якій вони стоять на профспілковому обслуговуванні, додаткової одноразової 
матеріальної допомоги у розмірі 50 % прожиткового мінімуму один раз на 
рік. 

 

5. Порядок носіння, заміни та позбавлення знака 

Почесний знак “За заслуги перед профспілкою”  носиться на грудях з 
правого боку і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України 
розміщується нижче них. 

Дублікати Почесного знака не видаються. У випадку втрати посвідчення 
до знака за поданням профспілкового органу може бути видано дублікат 
посвідчення.  

Повторне нагородження знаком не здійснюється. 

Позбавлення Почесного знаку “За заслуги перед профспілкою” може 
застосуватись за рішенням Ради профспілки на підставі подання відповідних 
профспілкових  органів за дії, які несумісні з цією нагородою, дискредитують 
профспілку.      


