
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                           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 24.12.2020р. 

Назва угоди 

(договору), 

змін і 

доповнень до 

неї (нього) із 

зазначенням 

переліку 

суб’єктів 

сторін 

Дата 

набрання 

чинності, 

строк, на 

який 

укладено 

Суб’єкт, що подав на 

повідомну реєстрацію, 

вихідний, вхідний номер, 

дата супровідного листа 

Реєстраційний 

номер, дата 

повідомної 

реєстрації 

угоди 

(договору), 

змін і 

доповнень до 

неї (нього) 

Номер і дата 

листа реєструю 

чого органу з 

інформацією 

про повідомну 

реєстрацію 

угоди 

(договору) 

  2019р.   

Зміни і 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

02.09.2019р. 

2017-2020 

роки 

Шепетівський ДНЗ №3 

"Ластівка" 

№01-60/57-1 

03.09.2019р. 

№255 

19.09.2019р. 

№01-22/3242 

20.09.2019р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019-%D0%BF#n13


профспілковим 

комітетом 

№3876/01-22 

13.09.2019р. 

№1837/01-09 

16.09.2019р. 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

первинної 

профспілкової 

організації 

07.10.2019р. 

2019-2022 

роки 

Шепетівський центр 

комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

№18 

10.10.2019р. 

№4326/01-22 

16.10.2019р. 

№2090/01-09 

17.10.2019р. 

№296 

17.10.2019р. 

№01-22/3565 

18.10.2019р. 

 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

представником 

ради трудового 

колективу 

20.09.2019р. 

2019-2025 

роки 

Приватне підприємство 

"Сіліцея" 

№73 

15.10.2019р. 

№4327/01-22 

16.10.2019р. 

№2089/01-09 

17.10.2019р. 

№296 

17.10.2019р. 

№01-22/3566 

18.10.2019р. 

Зміни і 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

первинної 

профспілкової 

організації 

05.09.2019р. 

 

Шепетівський коледж 

Подільського державного 

аграрно-технічного 

університету 

№109 

07.10.2019р. 

№4328/01-22 

16.10.2019р. 

№2088/01-09 

17.10.2019р. 

№296 

17.10.2019р. 

№01-22/3567 

18.10.2019р. 

Зміни і 

доповнення до 

25.09.2019р. Шепетівський дошкільний 

навчальний заклад №12 

№296 №01-22/3568 



колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

первинної 

профспілкової 

організації 

2017-2020 

роки 

"Ялинка" 

№01-59/105 

16.10.2019р. 

№4365/01-22 

17.10.2019р. 

№2100/01-09 

17.10.2019р. 

 

 

17.10.2019р 18.10.2019р. 

Зміни та 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

 

06.11.2019р. Структурний підрозділ 

"Шепетівська колійна 

машинна станція" філії 

"Центр з обслуговування та 

ремонту колії АТ 

"Українська залізниця" 

№КМС-193-1/313 

12.11.2019р. 

№4908/01-22 

18.11.2019р. 

№2228/01-09 

19.11.2019р. 

№325 

25.11.2019р. 

№01-22/4047 

№26.11.2019р. 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

06.12.2019 

2019-2020 

роки 

Управління освіти 

Шепетівської міської ради 

№01-21/951 

09.12.2019р. 

№5367/01-22 

16.12.2019р. 

№2454/01-09 

27.12.2019р. 

№369 

20.12.2019р. 

№01-22/5171 

21.12.2019р. 

Зміни і 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

12.11.2019р. 

2006-2020 

роки 

Виробничий підрозділ 

Шепетівська дистанція 

сигналізації  та зв"язку         

№ШЧ-6-3/2026 

09.12.2019р. 

№369 

20.12.2019р. 

№01-22/5172 

21.12.2019р 



профспілковим 

комітетом 

первинної 

профспілкової 

організації 

№5366/01-22 

16.12.2019р. 

№2455/01-09 

17.12.2019р. 

  2020 рік.   

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником  

трудового 

колективу 

01.01.2020 

2020-2023 

Шепетівський 

місцевий центр 

з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

№01.1-20/1677 

24.12.2019 

№99/01-22 

10.01.2020 

№14 

16.01.2020 

№01-22/165 

17.01.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

01.01.2019 

2019 

Державне 

підприємство"Шепетівський 

ремонтний завод" 

№3442 

29.12.2019 

№161/10-22 

14.01.2020 

№82/01-09 

25.01.2020 

 

№14 

16.01.2020 

№01-22/166 

17.01.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та  первинною 

профспілковою 

організацією 

01.012020 

2006-2020 

Виробничий підрозділ 

"Шепетівська дистанція 

колії" 

№37 

13.01.2020 

№162/01-22 

14.01.2020 

№81/01-09 

15.01.2020 

№14 

16.01.2020 

№01-22/167 

17.01.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та  первинною 

профспілковою 

організацією 

01.01.2020 

2006-2020 

Виробничий підрозділ 

"Ремонтне вагонне депо 

Шепетівка" 

№554 

26.12.2019 

№98/01-22 

10.01.2020 

№105/01-09 

16.01.2020 

№14 

16.01.2020 

№01-22/168 

17.01.2020 



Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом   

30.08.2019 

2019-2020 

Шепетівський навчально-

виховний комплекс №3 у 

складі "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів ім. 

Н.Рибака та ліцей з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою" 

№60 

29.01.2020 

№417/01-22 

29.01.2020 

№198/01-09 

29.01.2020 

№27 

30.01.2020 

№01-22/353 

31.01.2020 

Зміни та 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

22.01.2020 
Шепетівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1  

ім. Островського 

№02-09/21 

22.01.2020 

№416/01-22 

29.01.2020 

№195/01-09 

29.01.2020 

№27 

30.01.2020 

№01-22/354 

31.01.2020 

Зміни та 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

21.01.2020 
Шепетівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 ім.В.Котика 

№21-03/26 

22.01.2020 

№414/01-22 

29.01.2020 

№193/01-09 

29.01.2020 

№27 

30.01.2020 

№01-22/355 

31.01.2020 

Зміни та 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

22.01.2020 
Шепетівський навчально-

виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія" 

№01-40/20 

22.01.2020 

№415/01-22 

29.01.2020 

№194/01-09 

29.01.2020 

№27 

30.01.2020 

№01-22/356 

31.01.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та  первинною 

09.01.2020 

2016-2020 

Структурний підрозділ 

Шепетівська колійна 

машинна станція  

Філії "Центр з будівництва 

та ремонту колії" 

Акціонерного товариства 

"Українська залізниця" 

№КМС-193-1/43 

№27 

30.01.2020 

№01-22/357 

31.01.2020 



профспілковою 

організацією 

29.01.2020 

№434/01-22 

29.01.2020 

№205/01-09 

29.01.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

31.01.2020 

2020-2024 

Шепетівське підприємство 

теплових мереж 

№97 

07.02.2020 

№639/01-22 

13.02.2020 

№309/01-09 

13.02.2020 

№42 

25.02.2020 

№01-22/652 

26.02.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом   

05.02.2020 

2020 

ДП "Шепетівський лісгосп" 

Хмельницького обласного 

управління лісового та 

мисливського господарства 

№124 

14.02.2020 

№662/01-22 

14.02.2020 

№323/01-09 

14.02.2020 

 

№42 

25.02.2020 

№01-22/651 

26.02.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

01.01.2020 
Комунальне 

підприємство"Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне 

підприємство" 

№39 

07.02.2020 

№640/01-22 

13.02.2020 

№308/01-09 

13.02.2020 

№42 

25.02.2020 

№01-22/653 

26.02.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

01.01.2020 

2020-2024 

Приватне підприємство 

"Інтерпродукт" 

№1 

14.02.2020 

№700/01-22 

11.02.2020 

№349/01-09 

18.02.2020 

№42 

25.02.2020 

№01-22/650 

26.02.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

13.01.2020 

2020-2023 

Державне підприємство 

"Шепетівський військовий 

лісгосп" 

№76 

23.03.2020 

№01-22/940 

24.03.2020 



та 

профспілковим 

комітетом   

№181 

17.03.2020 

№1170/01-22 

18.03.2020 

№550/01-09 

19.03.2020 

Зміни та 

доповнення до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

21.02.2020 
Виробничий підрозділ 

"Шепетівська дистанція 

сигналізації та зв"язку" 

№ ШЧ-6-3/472 

11.03.2020 

№1091/01-22 

13.03.2020 

№516/01-09 

16.03.2020 

№76 

23.03.2020 

№01-22/941 

24.03.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

05.03.2020 

2020 

Військова частина А3730 

 

№350/487/404/ж 

23.03.2020 

№1527/01-22 

15.04.2020 

№740/01-09 

16.04.2020 

№ 98 

29.04.2020 

№01-22/1283 

30.04.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом  

02.03.2020 

2020-2023 

Шепетівський міський 

центр дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької 

області 

№10 

06.05.2020 

№1904/01-22 

20.05.2020 

№936/01-09 

20.05.2020 

№ 117 

21.05.2020 

№01-22/1426 

22.05.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу  

18.06.2020 
Шепетівське підприємство 

теплових мереж 

№373 

18.06.2020 

№2330/01-22 

19.06.2020 

№1375/01-09 

22.06.2020 

№168 

09.07.2020 

№01-22/1945 

10.07.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

15.06.2020 
Виробничий підрозділ 

"Шепетівська дистанція 

сигналізації та зв"язку" 

№168 

09.07.2020 

№01-22/1946 

10.07.2020 



колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

№ШЧ-6-3/1525 

21.06.2020 

№2460/01-22 

01.07.2020 

№1464/01-09 

02.07.2020 

Колективний 

договір між 

адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

12.08.2020 

2020-2025 

Комунальний заклад 

культури 

«Музей пропаганди» 

Хмельницької обласної ради 

№88 

01.09.2020 

№3368/01-22 

04.09.2020 

№1963/01-09 

07.09.2020 

№225 

21.09.2020 

№01-22/2638 

22.09.2020 

Зміни до 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та 

профспілковим 

комітетом 

01.09.2020 
Державне підприємство  

«Шепетівський лісгосп» 

№836 

22.09.2020 

№3822/01-22 

08.10.2020 

№2263/01-09 

09.10.2020 

№261 

12.10.2020 

№01-22/2860 

13.10.2020 

Зміни та 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та  первинною 

профспілковою 

організацією 

16.10.2020 

2016-2020 

Структурний підрозділ 

Шепетівська колійна 

машинна станція  

Філії "Центр з будівництва 

та ремонту колії" 

Акціонерного товариства 

"Українська залізниця" 

№КМС-193-1/43 

29.01.2020 

№434/01-22 

29.01.2020 

№205/01-09 

29.01.2020 

№266 

06.11.2020 

№01-22/3067 

09.11.2020 

доповнення до 

чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією 

та  первинною 

профспілковою 

організацією 

02.09.2020 

2017-2020 

Шепетівський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) №3 «Ластівка» 

02.12.2020 

№01-60/69-1 

04.12.2020 

№4678/01-22 

07.12.2020 

№2692/01-09 

№292 

10.12.2020 

№01-22/3439 

10.12.2020 

Колективний 

договір між 

11.12.2020 
Колективна установа 

«Шепетівський парк 

культури та відпочинку 

№311 від 

23.12.2020 

№01-22/3646 



адміністрацією 

та 

уповноваженим 

представником 

ради трудового 

колективу 

18.12.2020 

№67 

18.12.2020 

№4899/01-22 

21.12.2020 

№2845/01-09 

24.12.2020 

 


