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від 19 березня 2021 р.                                                                                      №  76 

 

 

Про повідомну реєстрацію  

колективних договорів 

 

 

           Керуючись статтею 15 Кодексу законів про працю України, пп.9 п.«б» 

ч.1 ст. 34, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про колективні договори та угоди», постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної 

реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів» із змінами, розглянувши колективні договори між адміністрацією  і 

профспілковим комітетом Нехворощанського ліцею Андрушівської міської 

ради, між адміністрацією та  профспілковим комітетом Малоп’ятигірської 

гімназії Андрушівської міської ради, між адміністрацією та трудовим 

колективом Міньковецької гімназії Андрушівської міської ради, між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Антопільської гімназії 

Андрушівської міської ради, між директором Андрушівської міської бібліотеки 

та профспілковим комітетом Андрушівської міської бібліотеки, між 

адміністрацією Андрушівської школи мистецтв імені Миколи Максименка 

Андрушівської міської ради та трудовим колективом, між адміністрацією 

Павелківського закладу дошкільної освіти «Ромашка» Андрушівської міської 

ради та трудовим колективом,  між адміністрацією та профспілковим комітетом 

працівників Андрушівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, 

між адміністрацією Зарубинецького закладу дошкільної освіти «Пізнайко» 

Андрушівської міської ради та профспілковим комітетом, між адміністрацією 

та трудовим колективом Павелківського ліцею Андрушівської міської ради 

виконавчий комітет Андрушівської міської ради 
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В И Р І Ш У Є: 
 

1. Зареєструвати колективний договір  між адміністрацією  і 

профспілковим комітетом Нехворощанського ліцею Андрушівської міської 

ради. 

2. Зареєструвати колективний  договір між адміністрацією та  

профспілковим комітетом Малоп’ятигірської гімназії Андрушівської міської 

ради.  

3. Зареєструвати колективний між адміністрацією та трудовим колективом 

Міньковецької гімназії Андрушівської міської ради. 

4. Зареєструвати колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Антопільської гімназії Андрушівської міської ради. 

5. Зареєструвати колективний договір між директором Андрушівської 

міської бібліотеки та профспілковим комітетом Андрушівської міської 

бібліотеки. 

6. Зареєструвати колективний договір між адміністрацією Андрушівської 

школи мистецтв імені Миколи Максименка Андрушівської міської ради та 

трудовим колективом. 

7. Зареєструвати колективний договір адміністрацією Павелківського 

закладу дошкільної освіти «Ромашка» Андрушівської міської ради та трудовим 

колективом. 

8. Зареєструвати колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом працівників Андрушівської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини. 

9. Зареєструвати колективний договір між адміністрацією Зарубинецького 

закладу дошкільної освіти «Пізнайко» Андрушівської міської ради та 

профспілковим комітетом. 

10. Зареєструвати колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом Павелківського ліцею Андрушівської міської ради. 

11. Начальнику загального відділу Гриневич М.С. забезпечити 

внесення записів до реєстру колективних договорів, змін і доповнень до них. 

12.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради Осадчого О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА 


