
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ MICЬKОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

19 січня  2023  року                                   м. Шепетівка                                                          №  5 
 

Про повідомну реєстрацію колективних 
договорів і 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 2013р. №115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів" (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019р. №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 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.Зареєструвати колективний  договір: 
1.1.між роботодавцем та профспілковим комітетом  Шепетівського медичного коледжу 

на 2023-2027 роки; 
1.2.між адміністрацією та профспілковим комітетом  закладу дошкільної освіти №7 

“Дюймовочка” Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023-2028 роки; 
1.3.між роботодавцем та представником ради трудового колективу Пліщинської 

гімназії з дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023-
2027 роки; 

1.4.між адміністрацією та профспілковим комітетом  Плесенського закладу дошкільної 
освіти загального розвитку (дитячий садок) “Пролісок” Шепетівської міської ради 
Хмельницької області на 2023-2025 роки. 

2.Зареєструвати зміни та доповнення до: 
2.1.чинного колективного договору, укладеного на 2021-2023 роки між адміністрацією 

та профспілковим комітетом ДП “Шепетівський лісгосп”, затверджених  зборами трудового 
колективу  01.12.2022 року, протокол №8;        

2.2.чинного колективного договору, укладеного на 2006-2021 роки, пролонгованого на 
2006-2022 роки, між адміністрацією виробничого підрозділу “Шепетівська дистанція 
сигналізації та зв’язку” регіональної філії “Південно-Західна залізниця”  публічного 
акціонерного товариства “Українська залізниця” і профспілковим комітетом первинної 
профспілкової організації виробничого підрозділу “Шепетівська дистанція сигналізації та 
зв’язку”, схвалені на зборах трудового колективу  22.12.2022 року, протокол №1;  

2.3.чинного колективного договору, укладеного на 2001-2005 роки, пролонгованого на 
2006-2022 роки, між адміністрацією і  профспілковими комітетами виробничого підрозділу 
“Локомотивне депо Шепетівка” Державного територіально-галузевого об’єднання 
“Південно-Західна залізниця”, затверджені робочою комісією  23.12.2022 року, протокол 
№ТЧ6-17/200;       



2.4.чинного колективного договору, укладеного на 2001-2005 роки, пролонгованого на 
2006-2023 роки, між адміністрацією виробничого підрозділу “Ремонтне вагонне депо 
Шепетівка” регіональної філії “Південно-Західна залізниця” акціонерного товариства 
“Українська залізниця” і профспілковою організацією виробничого підрозділу “Ремонтне 
вагонне депо Шепетівка”, схвалені на конференції трудового колективу  23.12.2022 року, 
протокол №01.  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради Г.Безкоровайну та начальника управління праці та 
соціального захисту населення  С.Біласа.  

 
 
 
Заступник міського голови          Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


