
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням спільного засідання 
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

Постанова № 58 ТЧ-5/ПК ГИ 10 ТЧ-5
від 03 січня 2023 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГ О МІЖ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО СТ. ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 
І ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО їм . Т ШЕВЧЕНКА 
НА 2011-2015 РОКИ

м. Сміла

2023 рік



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

ВЗ січня 2023 року м. Сміла № 58 ТЧ-5/ПК ППО ТЧ-5

~Лро продовження дії чинного колективного договору, укладеного 
між адміністрацією локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка 
і профспілковим комітетом Профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка на 2011 -  2015 роки”

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

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

З метою збереження досягнутої виробничої і соціальної стабільності в 
трудовому колективі виробничого підрозділу служби локомотивного 
господарства Локомотивне депо ім. Т. Шевченка регіональної філії “Одеська 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”, керуючись ст. 9 
Закону України “Про колективні договори і угоди” та спільною постановою від 
26.12.2022 року № Н-6/6 -  П-21/10 керівництва регіональної філії “Одеська 
залізниця” і президії Дорпрофсожу,
адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивного господарства 
Локомотивне депо ім. Г. Шевченка регіональної філії “Одеська залізниця” 
акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілковий комітет 
Профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. Шевченка 
поста н овл я ють:

1. Продовжити до кінця 2023 року дію чинного колективного договору, 
укладеного на 201 1 -  2015 роки між адміністрацією локомотивного депо ст. ім. 
Т. Шевченка і профспілковим комітетом Профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка.

І



2. Дану постанову зареєструвати встановленим Кабінетом Міністрів 
України порядком в Управлінні праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Смілянської міської рад;:.

Начальник локомотивного депо Голова профспілкового комітету 
Профс п і л ко вої о р га н і за ц і ї 

локомотивного депо ім. Т. Шевченка
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П О С Т А Н О В А
КЕРІВНИЦТВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ -ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

АТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ» І ПРЕЗИДІЇ ДОРПРОФСОЖУ

Про продовження дії чинного колективного договору 
між адміністрацією і дорожнім комітетом профспілки 
Одеської залізниці

З метою забезпечення соціального захисту працівників регіональної 
філії -Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», керуючись ст. 9 Закону 
України Про колектив:-:: договори і угоди» та на підставі листа АТ 
«Укрзалізниця» від 19.12 2022 року № Ц 3-86 648-22,

керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» і президія 
Дорпрофсожу постановляють:

1. Продовжити дію чинного колективного договору між адміністрацією і 
дорожнім комітетом профспілки до кінця 2023 року.
2. Вжити необхідних заходів для забезпечення виконання у 2023 році норм і 
гарантій, визначених Галузевою угодою, діючими колективними договорами 
Одеської залізниці і її виробничих підрозділів.

Директор регіональної філії Перший заступник Голови
«Одеська залізниця» Дорпрофсожу
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Зміни і доповнення до колективного договору 
на Л  [  і р ь о к )  _  аркушах 
прошито і пронумеровано

Голова профспілкового комітету 
Профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка


