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ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ  

про Головний навчальний центр «Зелена Буча» Публічного акціонерного 

товариства «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта»  

від 29.06.2017 № 862  

 

 
1. У розділі 2 «Мета та основні завдання, функції, права та обов’язки 

Філії»: 

1.1. пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

«2.1. Метою діяльності Філії є: організація підготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу для забезпечення технологічного процесу надання послуг 

поштового зв’язку, фінансових та інших послуг.»; 

1.2. пункт 2.2 доповнити підпунктом 2.2.3 у такій редакції: 

«2.2.3. Діяльність галузевого навчального центру у галузі поштового зв’язку, 

який здійснює навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ 

та організацій з питань охорони праці.». 

1.3. пункт 2.3 доповнити підпунктом 2.3.8 у такій редакції: 

«2.3.8. Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці у 

галузі поштового зв’язку посадових осіб та інших працівників підприємств, 

установ та організацій.». 

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.».  

 

 

Підготовлено: 

 

Заступник генерального директора  

з персоналу                                                                                               Л.О. Бушіна 

 

 
 


