
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 № 57 ТЧ-5/ПК ППО ТЧ-5 
від 14 вересня 2022 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО 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

м. Сміла

2022 рік



ПОСТАНОВА
АДМІНІСТРАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДРОЗДІЛУ 
СЛУЖБИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА 

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”
І ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ ПЕРВИННОЇ 

ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО їм. Т. ШЕВЧЕНКА

14.09.2022р. м. Сміла № 57 ТЧ-5/ПК ППО 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 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 залізниця5' 
акціонерного товариства “Українська залізниця”).

З урахуванням вимог статей 2, 7 Закону України “Про особливості 
утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування”, статті 9 Закону України “Про колективні договори і угоди”, > 
відповідності до порядку, передбаченому пунктами 1.3., 1.4., 1.6. колективного 
договору Одеської залізниці (з 01.12.2015 регіональна філія “Одеська 
залізниця” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”; :
27.11.2018 регіональна філія “Одеська залізниця” акціонерного товариств; 
“Українська залізниця”) та пунктом 1.6. колективного договору локомотивноп 
депо ст. ім. Т. Шевченка, укладеного на 2011-2015 роки, дію якоп 
пролонговано до кінця 2022 року спільною постановою від 03.02.2022 № 54 ТЧ 
5/ПК ППО ТЧ-5 адміністрації виробничого підрозділу служби локомотивноп 
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеські 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілковоп 
комітету первинної профспілкової організації локомотивного депо ім. Т 
Шевченка, яка зареєстрована 04.03.2022 в Управлінні праці та соціальноп 
захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради за № 01 
541/07, адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивноп 
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії “Одеськ 
залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілкови
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комітет первинної профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. 
Шевченка,

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Керуючись постановою керівництва регіональної філії « Одеська 

залізниця» і президії Дорпрофсожу від 26.08.2022 № Н-6/2 Пр-14/3 «Про 
знесення змін до п. 4.17. колективного договору між адміністрацією та 
порожнім комітетом профспілки Одеської залізниці» та рішенням робочої 
комісії по веденню переговорів і укладанню колективного договору 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка від 13.09.2022р. (Протокол № 3), з метою 
збереження кадрового потенціалу та забезпечення соціального захисту 
працівників локомотивного депо ім. Т. Шевченка у період дії воєнного стану в 
Україні, внести до п. 4.17. колективного договору укладеного між 
адміністрацією локомотивного депо ст. ім. Т. Шевченка і профспілковим 
комітетом первинної профспілкової організації локомотивного депо ім. Т. 
Шевченка на 2011 -  2015 роки, дію якого пролонговано до кінця 2022 року, 
наступні зміни і доповнення:

1.1. Виключити з тексту постанови №15 від 22.07.2014р. пункт 
доповнення в наступній редакції: « В період з 01.08.2014р. по 30.09.2014р. 
розмір основної одноразової грошової допомоги збільшується на два 
середньомісячні заробітки».

1.2. В абзаці наступному за доповненням, внесеним постановою № 15 від 
22.07.2014р., у дужках після слів «без врахування тимчасової непрацездатності» 
вказати -  «і терміну дії військового стану в Україні», далі за текстом.

2. Дану постанову зареєструвати в Управлінні праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Начальник локомотивного депо 
ім. Т. Шевченка

Голова профспілкового комітету 
первинної профспілкової організації 
локомотивного депо ім. Т. Шевченка

з



Зміни і доповнення до колективного договору 
на Ч їГ Щ и іо У .  _  аркушах 
прошито і пронумеровано

Голова профспілкового комітету


