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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

29 жовтня 2021 року м. Сміла № 51 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 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, з метою належної організації роботи та оплати праці 
медичних працівників, керуючись вказівкою від 29.10.2021 № НЗК-901/765,

адміністрація виробничого підрозділу служби локомотивного 
господарства “Локомотивне депо ім. Т. Шевченка” регіональної філії 
“Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” і
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профспілковий комітет Профспілкової організації локомотивного депо ім. 
Т. Шевченка постановляють:

1. Фельдшерам і фельдшеру (завідувач) "Здоровпункту” проводити,
починаючи з 2021 року, доплату за роботу у вечірній та нічний час в
розмірах, чи и ч ш и ї  Додатком № 1 до Галузевої угоди між Державною 
адміністрацією залізничного транспорту У країни та профспілками на 2002-2006 
роки (дію м л і продовжено) та пунктами 6.9. і 6.10. Положення про оплату 
праці щ нщ пнш в АТ “Укрзалізниця” (зі змінами), затвердженого рішенням 
ппавлінн? ї ї  : ~ 2021 пготокол № Ц-56/78 Ком.т.) (далі -  Положення про 
оплату праці) за фактично відпрацьований час.

2 . Надавати фельдшерам і фельдшеру (завідувач) “Здоровпункту”, 
і н і . - : - і :  з вересня 2021 року, щорічну додаткову оплачувану відпустку 
відповідно до вимог п. 3.2.20. Галузевої угоди та пункту 3.7.4. колективного 
договору локомотивного депо.

3. Починаючи з вересня 2021 року, поширити на фельдшерів і фельдшера 
завідувач) "Здоровпункту” умови діючого Положення про преміювання за

освоєні результати господарської діяльності працівників локомотивного депо 
7 Шевченка виробничого підрозділу служби локомотивного господарства 

те л реально: д ідії "Одеська залізниця” (Додаток № 24 до діючого колективного 
договору локомотивного депо) без додаткового визначення показників їх 
посели та віднести ці посади до другої групи працівників (працівники дільниці 
асплузлалл) за Розділом 2 (Умови, показники і розміри преміювання) 
вказаного Положення.

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

І І м і ш ш г  ЛОКОМОТИВНОГО ДЄПО

7 Шевченка
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Голова профспілкового комітету 
Профспілкової організації
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