
                                                         

                                                           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,  

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) 

  2022р.   

Зміни і доповнення 

до колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

21.12.2021р. №2 

2006-2022 

 роки 

Шепетівської дистанції сигналізаціїта 

зв»язку Регіональної філії «Південно –

Західної залізниці» 

№ШЧ -6-3/2195 

21.12.2021р. 

№85/03-28 

№13 

27.01.2022р. 

№03-28/280 

28.01.2022р. 



11.01.2022р. 

№91/01-09 

12.01.2022р 

Зміни і доповнення 

до колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової 

організації 

20.12.2021р.№01 

2006-2022 роки . 

 

Шепетівське вагонне депо   

Регіональної філії «Південно –Західної 

залізниці  

№360 

31.12.2021р. 

№86/03-28 

11.01.2022р. 

№90/01-09 

12.01.2022р. 

№13 

27.01.2022р  

№03-28/281 

28.01.2022р. 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

10.01.2022р. №1 

2022-2026рр. 

Комунальне некомерційне 

підприємство "Шепетівський міський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги Шепетівської міської ради 

14.02.2022р.№36 

14.02.2022р. №672/03-28 

15.02.2022р. №565/01-09 

№40 від 21.02.2022р. №03-28/586 

22.02.2022 

Зміни і доповнення 

до колективного 

договору між 

адміністрацією та 

31.12.2021№ТЧ617/266 

2006-2022Р. 

Виробничий підрозділ 

Локомотивне депо Шепетівка 

Регіональної філії «Південно –Західна 

№40 від 21.02.2022р №03-28/585 

22.02.2022 



профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової 

організац 

залізниця 

08.02.2022р. №ТЧ-6-4-01/42 

09.02.2022р.№596/03-28 

10.02.2022 №503/01-09 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

30.12.2022р.№4 

2022-2024р. 

Комунальне підприємство Шепетівське  

ремонтно –експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської 

ради 

 

24.01.2022р. №18 

09.02.2022р.№598/03-28 

10.02.2022р. №505/01-09 

 

 

 

№40 від 21.02.2022р 
№03-28/582 

22.02.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

01.02.2022 №б/н 

2022-2025рр.  

Шепетівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

09.02.2022р. №131 

09.02.2022р. №599/03-28 

10.02.2022р. №506/01-09 

 

 

 

 

 

№40 від 21.02.2022р 
№03-28/584 

22.02.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом первинної 

28.12.2021р.  

2006-2022 рр. 
Виробничий підрозділ 

"Шепетівська дистанція колії 

"Регіональної філії «Південно –Західна 

№40 від 21.02.2022р  

№03-28/583 

22.02.2022 



профспілкової 

організації 

залізниця 

01.02.2022р.№101 

09.02.2022Р.№597/03-28 

10.02.2022р. №504/01-09 

 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової 

організації 

 

01.02.2022 

№1 

 на 2022-2027рр 

 

Заклад дошкільної освіти №8 

«Калинонька» Шепетівської міської 

ради  

09.02.2022р. б/н 

09.05.2022 №1462/03-28 

10.05.2022 №1088/01-09 

12.05.2022р №96 13.05.2022р №03-

28/1068 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

19.12.2021р. 

 №9 

2022-2026рр 

Шепетівська міська бібліотека для 

дітей та дорослих №2 

Шепетівської міської ради 

09.05.2022 №б/н 

09.05.2022 №1459/03-28 

10.05.2022 №1088/01-09 

 

12.05.2022р №96 13.05.2022р №03-

28/1066 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

19.12.2021р. 

 №9 

2022-2026рр 

Шепетівська міська бібліотека для 

дітей Шепетівської міської ради 

09.05.2022 №б/н 

09.05.2022 №1458/03-28 

12.05.2022р №96 13.05.2022р №03-

28/1070 



10.05.2022 №1087/01-09 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  представником 

ради трудового 

колективу 

19.12.2021р. 

 №9 

2022-2026рр 

Шепетівська міська бібліотека №1 

Шепетівської міської ради 

09.05.2022 №б/н 

09.05.2022 №1460/03-28 

10.05.2022 №1089/01-09 

12.05.2022р №96 13.05.2022р №03-

28/1067 

Зміни і доповнення 

до колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

09.02.2022 №4 

2021-2023рр 
Державне підприємство 

«Шепетівський лісгосп» 

28.02.2022 №114 

09.05.2022 №1661/03-28 

10.05.2022 №1090/01-09 

12.05.2022р  №96 №03-28/1069 

від 13.05.2022. 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

27.05.2022 №2 

2022-2027рр 
Комунальна установа «Шепетівський 

міський інклюзивно-ресурсний центр» 

Шепетівської міської ради 

01.06.2022 №01-32/12 

03.06.2022 №1768/03-28 

06.06.2022 №1617/01-09 

          № 128 

       08.06.2022р. 

№03-28/1288 

09.06.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

19.12.2021 №2 

2022-2026рр 
Централізована бухгалтерія відділу 

культури  

Шепетівської міської ради 

          № 128 

       08.06.2022р. 

№03-28/1289 

09.06.2022 



25.05.2022 №52 

03.06.2022 №1766/03-28 

06.06.2022 №1616/01-09 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

25.05.2022 №5 

2021-2023рр 
Державне підприємство 

«Шепетівський лісгосп» 

31.05.2022 №242 

03.06.2022 №1767/03-28 

06.06.2022 №1615/01-09 

          № 128 

       08.06.2022р. 

№03-28/1290 

09.06.2022 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

01.06.2022 №1 

2020-2024рр 
Шепетівське підприємство теплових 

мереж 

03.06.2022 №450 

06.06.2022 №1779/03-28 

06.06.2022 №1619/01-09 

          № 128 

       08.06.2022р. 

№03-28/1291 

09.06.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

12.05.2022 

2022-2026 
Мистецька школа  

Шепетівська дитяча художня школа 

відділу культури 

Шепетівської міської ради 

09.06.2022 №1 

05.07.2022 №2148/03-28 

06.07.2022 №1970/01-09 

         №165 

     11.07.2022р. 

№03-28/1615 

12.07.2022 



Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

21.06.2022 

2022-2026 
Шепетівський міський будинок 

культури  

відділу культури 

Шепетівської міської ради 

24.06.2022 №21 

05.07.2022 №2149/03-28 

06.07.2022 №1968/01-09 

         №165 

     11.07.2022р. 

№03-28/1616 

12.07.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

30.08.2022 №1 

2022-2026 
Плесенська гімназія  

Шепетівської міської ради 

№246 13.09.2022 

№4140/03-12 14.10.2022 

№3241/01-09 19.10.2022 

            №323 

       21.10.2022 

№03-28/3028 

24.10.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

17.06.2022 №2 

2022-2027 

 

Шепетівський навчально-виховний 

комплекс №1 у складі:«Загальоосвітня 

школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 

України М.Дзявульського»  

Шепетівської міської ради 

№02-12/183 05.09.2022 

№4141/03-12 14.10.2022 

№3242/01-09 19.10.2022 

            №323 

       21.10.2022 

№03-28/3029 

24.10.2022 

Зміни та доповнення 

до чинного 

15.08.2022 №6 

2021-2023 
Державне підприємство 

            №323 

       21.10.2022 

№03-28/3030 

24.10.2022 



колективного 

договору між 

адміністрацією та 

уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

«Шепетівський лісгосп» 

№379 12.09.2022 

№4142/03-12 14.10.2022 

№3243/01-09 19.10.2022 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

09.09.2022 №1 

2022-2026 
Комунальне некомерційне 

підприємство «Шепетівський міський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги Шепетівської міської ради» 

№234 19.09.2022 

№4143/03-12 14.10.2022 

№3240/01-09 19.10.2022 

            №323 

       21.10.2022 

№03-28/3031 

24.10.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  міським комітетом 

профспілки 

працівників освіти і 

науки 

25.10.2022 №1/2 

2022-2025 
 Управління освіти  

         Шепетівської міської ради 

              Хмельницької області 

                №18   27.10.2022 

             №4682/03-28  14.11.2022 

            №3527/01-09   16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3355 

21.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом первинної 

профспілкової 

організації 

01.11.2022 №4 

2023-2025 
Шепетівський центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№11  08.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3356 

21.11.2022 



           №4675/03-28  14.11.2022 

           №3526/01-09  16.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.11.2022 №2 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №1      

«Перлинка» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-33/64   11.11.2022 

№4680/03-28  14.11.2022 

№3521/01-09   16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3357 

21.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.11.2022 №2 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №6      

«Білочка» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№37   11.11.2022 

№4679/03-28   14.11.2022 

№3520/01-09   16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3358 

21.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.11.2022 №2 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №9      

«Барвінок» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-33/45   11.11.2022 

№4678/03-28   14.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3359 

21.11.2022 



№3519/01-09   16.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.11.2022 №1 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №11      

«Дзвіночок» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-47/90    10.11.2022 

№4677/03-28    14.11.2022 

№3523/01-09    16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3360 

21.11.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.11.2022 №1 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №12      

«Ялинка» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-59/54    11.11.2022 

№4676/03-28   14.11.2022 

№3524/01-09   16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3361 

21.11.2022 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

17.10.2022 №7 

2021-2023рр 
Державне підприємство «Шепетівське 

лісове господарство» 

 №755    07.112022 

№4681/03-28    14.11.2022 

 №3522/01-09    16.11.2022 

№345  

18.11.2022 

№03-28/3362 

21.11.2022 



 

Колективний договір 

між адміністрацією 

управління освіти та  

профспілковим 

комітетом  

09.12.2022 №5 

2023-2025 
 Управління освіти  

         Шепетівської міської ради 

                  №01-21/643   13.12.2022 

             №5246/03-28  14.12.2022 

            №3740/01-09   15.12.2022 

№374  

15.12.2022 

№03-28/3704 

16.12.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  первинною 

профспілковою 

організацією 

08.09.2022 №1 

2022-2026 
Гімназія №3 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-44/226   01.12.2022 

             №5247/03-28  14.12.2022 

             №3741/01-09   15.12.2022 

№374  

15.12.2022 

№03-28/3705 

16.12.2022 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

01.12.2022 №2 

2022-2027 

Заклад дошкільної освіти №10      

«Михайлик» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№191    09.12.2022 

№5188/03-28   12.12.2022 

№3729/01-09   14.12.2022 

№374  

15.12.2022 

№03-28/3706 

16.12.2022 


