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Про встановлення 

неповного робочого тижня 

 

 

Відповідно до Положення про регіональну філію «Південно-Західна 

залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого 

рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 03.03.2020 (протокол  

№ Ц-45/20 Ком.т.), в редакції рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 

26.04.2022 (протокол № Ц-54/46 Ком.т.), керуючись рішенням правління 

АТ «Укрзалізниця» від 20.06.2022 (протокол № Ц-54/58 Ком.т.), враховуючи 

вимоги Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» та ст. 56 КЗпП України та з метою недопущення погіршення фінансово-

економічного становища регіональної філії «Південно-Західна залізниця» та 

АТ «Укрзалізниця» в цілому, збереження кваліфікованих кадрів, подальшого 

збалансування доходної і витратної частини, підтримання ліквідності, 

враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогодні у зв’язку із воєнною агресією 

росії проти України, необхідним є забезпечення оптимального використання 

робочого часу відповідно до обсягів виконуваних робіт та забезпечення безпеки 

руху  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити у липні 2022 року для працівників підрозділів апарату 

управління регіональної філії, які працюють за графіком п’ятиденного робочого 

тижня з двома вихідними днями (у тому числі яким встановлено режим 

простою та які працюють дистанційно), режим неповного робочого тижня з 

неробочими днями 08.07.2022 та 22.07.2022 (п’ятниці).  

2. Начальникам виробничих підрозділів підготувати накази про 

встановлення неповного робочого часу, дня, тижня працівникам, на яких буде 

розповсюджуватись такий режим роботи. 

Неповний робочий час для змінних працівників запроваджувати шляхом 

скорочення робочого дня (зміни), виходячи з обсягів роботи, укомплектування 

штату та виконання у повному обсязі технологічного процесу при безумовному 

забезпеченні безпеки руху поїздів та вимог охорони праці. 



 2 

3. У випадках виробничої необхідності організувати в неробочі п’ятниці 

чергування працівників з наданням компенсації відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. За необхідності встановлювати працівникам повні робочі тижні при 

виконанні робіт у службовому відрядженні протягом неробочих п’ятниць.  

5. Начальникам підрозділів попередити працівників (під особистий підпис 

або за допомогою доступних засобів зв’язку із зазначенням дати, часу та 

обраного засобу) про суттєві зміни істотних умов праці одразу після прийняття 

відповідного рішення, але не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами 

праці, шляхом ознайомлення їх з наказом про встановлення неповного 

робочого часу. 

6. При встановленні неповного робочого часу оплату праці проводити за 

фактично відпрацьований час.  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

виконавчого регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики. 

 

 

Директор регіональної філії       Андрій БУКІН 
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Голова Дорпрофсожу 
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