
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
30 січня 2020 року                     м. Шепетівка                                   №  26 

 
Про повідомну реєстрацію  
колективного договору, змін  
та доповнень до чинних 
колективних договорів 
 
 
        На підставі ст. 15 Кодексу законів про працю України, Закону України “Про колективні 
договори і угоди” та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 
115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 
колективних договорів" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 
768 "Про зміни в Порядку повідомної реєстрації колективних угод і договорів"), керуючись 
вимогою ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Реєстрація колективного договору:  

1.1.  Зареєструвати колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом 
Шепетівського навчально-виховного комплексу № 3 у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" на  2019-
2020 роки; 
 

2. Реєстрація змін та доповнень до  чинних  колективних  договорів: 

2.1.  Зареєструвати зміни та доповнення до чинного колективного договору між адміністрацією 
та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Шепетівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. М.Островського, зареєстрованого рішенням 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.02.2013 р. № 9;  

2.2. Зареєструвати зміни та доповнення до чинного колективного договору між адміністрацією 
та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Шепетівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ім. В.Котика, зареєстрованого рішенням 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 31.08.2017 р. № 203;  

2.3.  Зареєструвати зміни та доповнення до чинного колективного договору між адміністрацією 
та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Шепетівського 
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія", 
зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 05.07.2017 
р. № 161;  

2.4.  Зареєструвати зміни та доповнення до чинного колективного договору між адміністрацією 
та первинною профспілковою організацією виробничого підрозділу Шепетівська колійна 
машинна станція філії «Центр з будівництва та ремонту колії» акціонерного товариства 
«Українська залізниця» на 2011-2015 роки, пролонгований на 2019-2019 роки, 
пролонгований на 2016-2020 роки.      

 
 
  Міський голова                                                                    М.Полодюк 


