
                                                         

                                                           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) 

  2023р.   

Колективний договір 

між роботодавцем та  

профспілковим 

комітетом 

20.12.2022р. №2 

2023-2027рр. 

 

Шепетівський медичний коледж 

№299/м  23.12.2022р. 

№207/03-28  16.01.2023р. 

№153/01-09  17.01.2023р. 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/238 

20.01.2023р. 

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


Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

       22.12.2022р. №1  

        2023-2028рр. 

 

Заклад дошкільної освіти №7 

«Дюймовочка» 

 Шепетівської міської ради   

Хмельницької області 

№01-60/104  03.01.2023р. 

№208/03-28  16.01.2023р. 

№147/01-09  17.01.2023р. 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/239 

20.01.2023р. 

Колективний договір 

між роботодавцем та 

представником ради 

трудового колективу 

     05.01.2023р. №2 

       2023-2027рр. 
Пліщинська гімназія з дошкільним 

підрозділом 

Шепетівської міської ради  

Хмельницької області 

№2  05.01.2023р. 

№209/03-28  16.01.2023р. 

№154/01-09  17.01.2023р. 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/240 

20.01.2023р. 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

   02.01.2023р.  №2 

       2023-2025рр. 

Плесенський заклад дошкільної освіти 

загального розвитку (дитячий садок)       

«Пролісок» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№1  05.01.2023р. 

№210/03-28  16.01.2023р. 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/241 

20.01.2023р. 



№148/01-09   17.01.2023р. 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

   01.12.2022р.  №8 

     2021-2023рр. 
Державне підприємство 

«Шепетівський лісгосп» 

№760  01.12.2022р. 

№206/03-28  16.01.2023р. 

№155/01-09  17.01.2023р.   

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/242 

20.01.2023р. 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковим 

комітетом 

22.12.2022р.  №1 

2006-2022рр. 

 

Виробничий підрозділ «Шепетівська 

дистанція сигналізації та зв’язку» 

Регіональної філії «Південно –Західної 

залізниці» 

№ШЧ-6-3/2345  27.12.2022р. 

№211/03-28  16.01.2023р. 

№151/01-09  17.01.2023р. 

 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/243 

20.01.2023р. 

Зміни та доповнення 

до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілковими 

комітетами 

23.12.2022р. 

№ТЧ6-17/200 

2006-2022рр. 

Виробничий підрозділ 

Локомотивне депо Шепетівка 

Регіональної філії «Південно –Західна 

залізниця 

№ТЧ-6-4-01/24 16.01.2023р. 

№212/03-28  16.01.2023р. 

№149/01-09  17.01.2023р. 

№5 

19.01.2023р. 

№03-28/244 

20.01.2023р. 

Зміни та доповнення 30.12.2022р. №01 Виробничий підрозділ №5 №03-28/245 



до чинного 

колективного 

договору між 

адміністрацією і 

профспілковою 

організацією 

2006-2023рр. 

 

Ремонтне  вагонне депо  Шепетівка 

Регіональної філії «Південно –Західної 

залізниці  

№287  30.12.2022р. 

№213/03-28  16.01.2023р. 

№152/01-09  17.01.2023р. 

19.01.2023р. 20.01.2023р. 

Колективний договір 

між роботодавцем та  

профспілковим 

комітетом  

 

   04.01.2023р.  №2 

       2023-2027рр. 

Заклад дошкільної освіти  №3     

«Ластівка» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-47/08  03.02.2023р. 

№696/03-28  13.02.2023р. 

№328/01-09   15.02.2023р. 

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/623 

17.02.2023р 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

   22.12.2022р.  №2 

       2023-2027рр. 

Заклад дошкільної освіти  №4        

«Світлячок» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№1  23.01.2023р. 

№697/03-28  13.02.2023р. 

№327/01-09   15.02.2023р. 

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/624 

17.02.2023р 

Колективний договір 

між роботодавцем та  

уповноваженим 

 

   02.02.2023р.  №1 

       2023-2027рр. 

Мистецька школа «Шепетівська 

музична школа» відділу культури  

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/625 

17.02.2023р 



представником ради 

трудового колективу  

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№2  03.02.2023р. 

№701/03-28  13.02.2023р. 

№322/01-09   15.02.2023р. 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

     27.01.2023р. №2 

       2023-2028рр. 

Заклад дошкільної освіти  №5        

«Казка» 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-60/07  30.01.2023р. 

№699/03-28  13.02.2023р. 

№325/01-09   15.02.2023р. 

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/626 

17.02.2023р 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом  

 

   31.01.2023р.  №1 

       2023-2025рр. 

Шепетівський навчально-виховний 

комплекс №3 у складі 

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім.Н.Рибака та ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою»  

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№01-57/41  31.01.2023р. 

№700/03-28  13.02.2023р. 

№323/01-09   15.02.2023р. 

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/627 

17.02.2023р 



 

Колективний договір 

між уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу 

та адміністрацією   

 

   22.12.2022р.  №2 

       2023-2028рр. 

Гімназія №5 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області 

№14  23.01.2023р. 

№698/03-28  13.02.2023р. 

№326/01-09   15.02.2023р. 

 

№24 

16.02.2023р. 

№03-28/628 

      17.02.2023р 

Колективний договір 

між адміністрацією 

та  профспілковим 

комітетом 

  20.02.2023р. №01 

       2023-2026рр.  
Шепетівський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді управління освіти 

Шепетівської міської ради 

№01-20/04  27.02.2023р. 

№1229/03-28  10.03.2023р. 

№548/01-09  13.03.2023р. 

 

№56 

17.03.2023р. 

№03-28/1018 

20.03.2023р. 

Колективний договір 

між роботодавцем та 

уповноваженим 

представником ради 

трудового колективу    

  03.03.2023р. №1 

       2023-2028рр. 
Муніципальний естрадно-духовий 

оркестр Шепетівської міської ради 

№7  10.03.2023р. 

№1230/03-28  10.03.2023р. 

№547/01-09  13.03.2023р. 

 

№56 

17.03.2023р. 

№03-28/1019 

20.03.2023р. 


