Додаток
до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою КМУ
від 13.02.2013р. №115 (в редакції Постанови КМ №768 від 21.08.2019).

РЕЄСТР
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних
договорів, змін і доповнень до них, зареєстрованих рішенням
виконавчого комітету Шепетівської міської ради,
станом на 16.01.2020р.
Назва угоди
(договору),
змін і
доповнень до
неї (нього) із
зазначенням
переліку
суб’єктів
сторін

Дата
набрання
чинності,
строк, на
який
укладено

Зміни і
02.09.2019р.
доповнення до
колективного 2017-2020
роки
договору між
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом

Суб’єкт, що подав на
повідомну реєстрацію,
вихідний, вхідний номер,
дата супровідного листа

Шепетівський ДНЗ №3
"Ластівка"

Реєстраційний Номер і дата
номер, дата листа реєструю
повідомної
чого органу з
реєстрації
інформацією
угоди
про повідомну
(договору),
реєстрацію
змін і
угоди
доповнень до
(договору)
неї (нього)
№255

№01-22/3242

19.09.2019р.

20.09.2019р.

Колективний 07.10.2019р.
Шепетівський центр
№296
договір між
комплексної реабілітації для
17.10.2019р.
адміністрацією 2019-2022
дітей з інвалідністю
роки
та
№18
профспілковим
комітетом
10.10.2019р.
первинної
№4326/01-22
профспілкової
організації
16.10.2019р.

№01-22/3565

№01-60/57-1
03.09.2019р.
№3876/01-22
13.09.2019р.
№1837/01-09
16.09.2019р.

№2090/01-09

18.10.2019р.

17.10.2019р.
Колективний 20.09.2019р.
договір між
адміністрацією 2019-2025
роки
та
представником
ради трудового
колективу

Приватне підприємство
"Сіліцея"

№296

№01-22/3566

17.10.2019р.

18.10.2019р.

№296

№01-22/3567

17.10.2019р.

18.10.2019р.

№296

№01-22/3568

17.10.2019р

18.10.2019р.

№325

№01-22/4047

25.11.2019р.

№26.11.2019р.

№73
15.10.2019р.
№4327/01-22
16.10.2019р.
№2089/01-09
17.10.2019р.

Зміни і
05.09.2019р.
доповнення до
колективного
договору між
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом
первинної
профспілкової
організації

Шепетівський коледж
Подільського державного
аграрно-технічного
університету
№109
07.10.2019р.
№4328/01-22
16.10.2019р.
№2088/01-09
17.10.2019р.

Зміни і
25.09.2019р. Шепетівський дошкільний
доповнення до
навчальний заклад №12
2017-2020
колективного
"Ялинка"
договору між
роки
№01-59/105
адміністрацією
та
16.10.2019р.
профспілковим
№4365/01-22
комітетом
первинної
17.10.2019р.
профспілкової
№2100/01-09
організації
17.10.2019р.

Зміни та
06.11.2019р.
Структурний підрозділ
доповнення до
"Шепетівська колійна
колективного
машинна станція" філії
договору між
"Центр з обслуговування та

адміністрацією
та
профспілковим
комітетом

ремонту колії АТ
"Українська залізниця"
№КМС-193-1/313
12.11.2019р.
№4908/01-22
18.11.2019р.
№2228/01-09
19.11.2019р.

Колективний 06.12.2019
договір між
адміністрацією 2019-2020
та
роки
профспілковим
комітетом

Управління освіти
Шепетівської міської ради

№369

№01-22/5171

20.12.2019р.

21.12.2019р.

№369

№01-22/5172

20.12.2019р.

21.12.2019р

№14

№01-22/165

16.01.2020

17.01.2020

№01-21/951
09.12.2019р.
№5367/01-22
16.12.2019р.
№2454/01-09
27.12.2019р.

Зміни і
12.11.2019р.
доповнення до
2006-2020
чинного
колективного
роки
договору між
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом
первинної
профспілкової
організації

Виробничий підрозділ
Шепетівська дистанція
сигналізації та зв"язку
№ШЧ-6-3/2026
09.12.2019р.
№5366/01-22
16.12.2019р.
№2455/01-09
17.12.2019р.

2020 рік.
Колективний 01.01.2020
договір між
адміністрацією 2020-2023
та
уповноваженим
представником
трудового
колективу

Шепетівський
місцевий центр
з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
№01.1-20/1677
24.12.2019
№99/01-22
10.01.2020

Державне
Колективний 01.01.2019 підприємство"Шепетівський
договір між
ремонтний завод"
2019
адміністрацією
№3442
та
29.12.2019
профспілковим
№161/10-22
комітетом
14.01.2020
№82/01-09
25.01.2020

Колективний 01.012020
договір між
адміністрацією 2006-2020
та первинною
профспілковою
організацією

Зміни та
01.01.2020
доповнення до
2006-2020
чинного
колективного
договору між
адміністрацією
та первинною
профспілковою
організацією

Виробничий підрозділ
"Шепетівська дистанція
колії"
№37
13.01.2020
№162/01-22
14.01.2020
№81/01-09
15.01.2020
Виробничий підрозділ
"Ремонтне вагонне депо
Шепетівка"
№554
26.12.2019
№98/01-22
10.01.2020
№105/01-09
16.01.2020

№14

№01-22/166

16.01.2020

17.01.2020

№14

№01-22/167

16.01.2020

17.01.2020

№14

№01-22/168

16.01.2020

17.01.2020

