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ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ  

про Одеську дирекцію Публічного акціонерного товариства «Укрпошта», 

затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта»  

від 23.06.2017 № 815 (зі змінами) 
 

1. Пункт 2.1. розділу 2 «Мета та основні завдання, функції, права та 

обов’язки Філії» викласти в такій редакції: 

«2.1. Метою діяльності Філії є: від імені Товариства надання послуг 

поштового зв’язку, фінансових та інших послуг, передбачених цим Положенням.». 

2. Розділ 4 «Формування та розподіл прибутку» виключити. 

3. Розділи 5, 6, 7 вважати розділами 4, 5, 6, відповідно пункти 5.1 – 5.7,  

6.1, 6.2, 7.1, 7.2 вважати пунктами 4.1 – 4.7, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. 

4. Підпункт 4.3.9 пункту 4.3 розділу 4 «Управління Філією і 

самоврядування трудового колективу» викласти у такій редакції: 

«4.3.9. Відповідно до Галузевої угоди, Схеми посадових окладів працівників 

ПАТ «Укрпошта», затвердженої Товариством та погодженої з профспілковою 

організацією, Положення про оплату праці працівників  

ПАТ «Укрпошта», Колективного договору та в межах затвердженого бюджету 

витрат на оплату праці Філії, встановлює працівникам конкретний розмір 

посадових окладів. 

Здійснює преміювання, встановлення доплат, надбавок, винагород та інших 

виплат в межах затверджених витрат на оплату праці Філії відповідно до чинного 

законодавства та Положення про оплату праці працівників  

ПАТ «Укрпошта», інших розпорядчих документів Товариства. 

На підставі обгрунтованих розрахунків здійснює погодження з керівником 

Товариства суми коштів, необхідних для підвищення посадових окладів, 

відрядних розцінок працівникам Філії. 

Здійснює підвищення посадових окладів працівників Філії з врахуванням 

норми Колективного договору щодо переважного права на впровадження нових 

посадових окладів працівникам виробничих підрозділів, які задіяні в наданні 

послуг на етапах приймання, оброблення, перевезення та доставки поштових 

відправлень.».  

5. Додаток до Положення про Одеську дирекцію Публічного акціонерного 

товариства «Укрпошта» викласти в редакції, що додається. 

 

 

 

Підготовлено: 

 

Заступник генерального директора  

з персоналу                                                                                               Л.О. Бушіна 

 

 
 

 

 

 

 



 

Додаток до Положення  

про Одеську дирекцію  

ПАТ «Укрпошта» 
 

Перелік 

безбалансових виробничих підрозділів 

Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» 
 

№ 

п/п 
Назва безбалансового 

виробничого підрозділу 

Місце знаходження 

(адреса) 

Територія (район) 

обслуговування 

 

1. 

 

Центр поштового зв’язку № 2 

 

вул. Софіївська, 87-а,  

смт. Любашівка, 

Любашівський р-н., 

Одеська обл.,  

66500 

Адміністративні  

райони області: 

Ананьївський 

Любашівський 

Миколаївський 

Савранський 

Ширяївський  

 

 

2. 

 

Центр поштового зв’язку № 3 

 

вул. Чкалова, 15,  

смт. Сарата,  

Саратський р-н., 

Одеська обл., 

68200 

Адміністративні  

райони області: 

Арцизький 

Саратський 

Тарутинський 

Татарбунарський  

 

 

3. 

 

Центр поштового зв’язку № 5 

 

проспект Миру, 19,  

м. Ізмаїл,  

Ізмаїльський р-н., 

Одеська обл. 

68600 

Адміністративні  

райони області: 

Болградський 

Ізмаїльський 

Кілійський 

Ренійський  

 

 

4. 

 

Центр поштового зв’язку № 6 

 

вул. Першотравнева, 70,  

м. Б-Дністровський,  

Б-Дністровський р-н., 

Одеська обл., 

67700 

Адміністративні  

райони області: 

Білгород-

Дністровський 

Овідіопольський 

 

 

5. 

 

Центр поштового зв’язку № 7 

 

вул.Соборна, 72 

м. Подільськ, 

Подільського р-ну,  

Одеська обл., 

66300 

Адміністративні  

райони області: 

Балтський 

Кодимський 

Окнянський 

Подільський 

Захарівський 

 

Підготовлено 
 

Заступник генерального  

директора з персоналу                                                                       Л.О. Бушіна 

 


