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 19.03.2021р.
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)

№12

№01-22/263

21.01.2021р.

22.01.2021р.

№12

№01-22/266

21.01.2021р

22.01.2021р.

2021р.
Зміни і
10.12.2020р.
Шепетівської дистанції
доповнення до
сигналізаціїта зв»язку
колективного 2006-2021 роки Регіональної філії «Південно
договору між
–Західної залізниці»
адміністрацією
№ШЧ -6-3/96
та
профспілковим
15.01.2021р.
комітетом
№194/01-22
16.01.2021р.
№110/01-09
19.01.2021р
Колективний
30.12.2020р.
договір між
адміністрацією 2021-2025 роки
та
представником

Пліщинська ЗОШ І-Ш
ступенів Шепетівської
міської ради

ради трудового
колективу

№01
13.01.2021р.
№150/01-22
14.01.2021р.
№85/01-09
15.01.2021р.

Колективний
14.01.2021р.
договір між
адміністрацією 2021-2025 роки
та
представником
ради трудового
колективу

Плесенської ЗОШ І-Ш
ступенів Шепетівської
міської ради

№12

№01-22/265

21.01.2021р

22.01.2021р.

№12

№01-22/264

21.01.2021р

22.01.2021р.

Колективний
04.01.2021
Пліщинський дошкільний
№48
договір між
навчальний заклад загального
№1
18.02.2021р.
адміністрацією
розвитку «Барвінок»
та
2021-2025 роки Шепетівської міської ради
представником
Хмельницької області
ради трудового
08.02.2021р. №3
колективу
10.02.2021р.№778/01-22

№01-22/637

№05
14.01.2021р.
№180/01-22
15.01.2021р.
№122/01-09
19.01.2021р.

Зміни і
18.12.2020р.
Шепетівське вагонне депо
доповнення до
Регіональної філії «Південно
колективного 2006-2021 роки
–Західної залізниці
.
договору між
№398
адміністрацією
та
13.01.2021р.
профспілковим
№115/01-22
комітетом
первинної
13.01.2021р.
профспілкової
№84/01-09
організації
15.01.2021р.

11.02.2021р.№359/01-09

19.02.2021р.

Колективний
Плесенський заклад
договір між
дошкільної освіти загального
адміністрацією 15.02.2021р.
розвитку (дитячий садок)
та
«Пролісок» Шепетівської
№1
профспілковим
міської ради Хмельницької
2021-2025 роки
комітетом
області
первинної
09.02.2021 р.№6
профспілкової
організації
10.02.2021р.№777/01-22

№48

№01-22/638

18.02.2021р.

19.02.2021р

Колективний
04.02.2021
Збройні Сили України
№48
договір між
військова частина А3730
№1
18.02.2021р.
адміністрацією
05.02.2021р.№350/487/157/ПС
та
2006-2021роки
представником
08.02.2021.№725/01-22
ради трудового
09.02.2021р.№316/01-09
колективу

№01-22/640

11.02.2021р.№358/01-09

16.12.2020р.
Колективний №2
Шепетівська дистанція колії
договір між 2006-2021 роки Регіональної філії «Південно
адміністрацією
–Західна залізниця»
та
19.01.2021р.№64
профспілковим
комітетом
09.02.2021р.№734/01-022
первинної
10.02.2021р№347/01-09
профспілкової
організації
21.01.2021р.
Зміни і
№2
доповнення до 2017-2020
колективного
договору між
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом
первинної
профспілкової
організації
28.01.2021р.№2
Зміни і
2017-2020
доповнення до
колективного
договору між
адміністрацією
та
профспілковим

Шепетівський дошкільний
навчальний заклад (ясласадка) №11 «Дзвіночок»

19.02.2021р

№48

№01-22/642

18.02.2021р.

19.02.2021р

№48

№01-22/639

18.02.2021р.

19.02.2021р

№48

№01-22/641

18.02.2021р.

19.02.2021р

08.02.2021р.№01-47/16
09.02.2021р.№733/01-22
10.02.2021р.№346/01-09

Шепетівський дошкільний
навчальний заклад (ясла –
садка) №1 «Перлинка»
10.02.2021р.№01-33/17
11.02.2021р.№800/01-22

комітетом
первинної
профспілкової
організації
08.02.2021р.№2
Зміни і
2018-2022
доповнення до
колективного
договору між
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом
первинної
профспілкової
організац
25.02.2021
Колективний на 2021-2023
договір між роки.
адміністрацією
та
профспілковим
комітетом
первинної
профспілкової
організац

12.02.2021р.№385/01-09

Шепетівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини

№48

№01-22/636

18.02.2021р.

19.02.2021р

№73

№01-22/973

18.03.2021

19.03.2021р.

10.02.2021р.№19
11.02.2021р.№799/01-22
12.02.2021р.№386/01-09

ДП «Шепетівський лісгосп»
Хмельницького
обласного
управління
лісового
та
мисливського господарства.
10.03.2021р.№192
11.03.2021р.№1293/01-22
12.03.2021р.№664/01-09

