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ПОСТАНОВА
АДМІНІСТРАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ 
СЛУЖБИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА 

“ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА” 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ “ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”
І ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО їм . Т. ШЕВЧЕНКА

01 вересня 2021 року м. Сміла № 50 ТЧ-5/ПК 11110 ТЧ-5

“Про внесення змін і доповнень до колективного договору 
локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, 
укладеного на 2011 -  2015 роки”

(з 01.12.2015 виробничий підрозділ служби локомотивного господарства 
“Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” 
публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”)

(з 27.11.2018 виробничий підрозділ служби локомотивного господарства 
“Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця” 
акціонерного товариства “Українська залізниця”)

З урахуванням вимог статей 2, 7 Закону України “Про особливості 
утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування”, статей 9, 10 Закону України “Про колективні договори і угоди”, 
у відповідності до порядку, передбаченого пунктами 1.3., 1.4., 1.6.
колективного договору Одеської залізниці (з 01.12.2015 регіональна філія 
“Одеська залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська 
залізниця”, а з 27.11.2018 регіональна філія “Одеська залізниця” акціонерного 
товариства “Українська залізниця” ) та пунктом 1.6. колективного договору 
локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка, укладеного на 2011-2015 роки, дію 
якого пролонговано спільною постановою від 30.12.2020 № 48 ТЧ-5/ПК ППО 
ТЧ-5 адміністрації виробничого підрозділу служби локомотивного
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеська 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілкового 
комітету Профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. Шевченка на 
строк до кінця 2021 року,

адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивного
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії 
“Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і

2



профспілковий комітет Профспілкової організації локомотивного депо ім. 
Т. Шевченка постановляють:

1. Внести до п. 4.1. колективного договору доповнення наступного змісту:
“Оплату праці фельдшерів і завідувачів “Здоровпункту” здійснювати

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 
“Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) та наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 
05.10.2005 № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489 (зі 
змінами)”.

Підстава: п. 1.15. Положення про оплату праці працівників акціонерного 
товариства “Українська залізниця”, затвердженого наказом від 27.04.2018 № 
285 (зі змінами, затвердженими наказами від 30.11.1018 № 752/Ц, від 21.06.2019 
№ 418/Ц та рішенням правління акціонерного товариства “Українська 
залізниця” від 02.03.2020 Ц-45/19 Ком.т.).

2. Внести до п. 3.3. колективного договору доповнення наступного змісту:
Тривалість робочої зміни фельдшерів і завідувачів “Здоровпункту”

встановлювати графіками змінності, погодженими з профспілковим комітетом з 
дотриманням нормальної тривалості робочого часу працівника -  не більше 38,5 
годин в тиждень.

Підстава: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2006 № 
319, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за № 696/12570 
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 28.08. 2006 № 580).

3. Внести до п. 4.8. колективного договору доповнення наступного 
змісту:

“Фельдшерам і завідувачам “Здоровпункту” проводити щомісячну 
виплату надбавки за вислугу років у відповідності до “Порядку виплати 
надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам 
державних та комунальних закладів охорони здоров’я”, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 (із змінами, 
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України)”.

4. Встановлювати щомісячними графіками змінності тривалість робочої 
зміни для фельдшерів та завідувача “Здоровпункту” (робоче місце -  кабінет 
передрейсового (післярейсового) медичного огляду в цеху експлуатації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка) -  24 години без обідньої перерви.

Підстава: Необхідність забезпечення безперебійного процесу
проходження робітниками локомотивних бригад та водіями транспортних 
засобів передрейсового (післярейсового) медичного огляду.
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Внести до Додатку № 12 колективного договору (Перелік професій і 
ад працівників локомотивного депо і перелік робіт, на яких за умовами 
обництва працівник не має права відлучатися з робочого місця для 
починку і приймання їжі) посади: фельдшер “Здоровпункту”, завідувач 
юровпункту" (робоче місце -  кабінет передрейсового (післярейсового) 
дичного огляду в цеху експлуатації локомотивного депо ім. Т. Шевченка).

На підставі ст. 66 КЗпП України вказаним працівникам надається 
іжливість приймання їжі протягом робочого часу в облаштованому місці 
бінету передрейсового (післярейсового) медичного огляду. ізниця”

5. Внести до розділу “ДОПЛАТИ” Додатку № 5 колективного договору 
Іерелік доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів 
зацівників локомотивного депо) доповнення наступного змісту: “Фельдшерам 
завідувачам “Здоровпункту” -  за роботу в нічний час (22.00 год. -  06.00 год.) -
5% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи”. О ТЧ-5

Підстава: Пункт 3.2. наказу Міністерства праці та соціальної політики 
^країни, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 
Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я 
:а установ соціального захисту населення, зареєстрований у Міністерстві 
остиції України 17.10.2005 за № 1209 11489 (зі змінами)”.

6. Дану постанову зареєструвати встановленим Кабінетом Міністрів 
України порядком в Управлінні праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Смілянської міської ради.

В.о. начальника локомотивного депо 
ім. Т. Шевчеі
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