
 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

17 квітня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 149 

  
Про повідомну реєстрацію 
колективних договорів 
 
        
       Розглянувши подання управління економіки міської ради від 03 квітня 2018 року, 
відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 
Кодексу законів про працю України, ст. 9 Закону України «Про колективні договори і 
угоди», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115 
«Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 
колективних договорів», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 1.Здійснити повідомну реєстрацію колективних договорів суб’єктів 
господарювання міста Біла Церква, а саме: 

 1.1.Колективний договір між адміністрацією Комунального підприємства 
Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку 
імені Т.Г. Шевченка» та  уповноваженим представником трудового колективу на 2018-
2021 роки; 

 1.2.Колективний договір між адміністрацією Приватного підприємства «Комфорт-
Сервіс» та уповноваженим представником трудового колективу на 2018-2022 роки;  

 1.3.Колективний договір між уповноваженим представником власників 
Приватного акціонерного товариства «КАТП-1028» та  трудовим колективом  на 2018-
2019 роки; 

 1.4.Колективний договір між адміністрацією Білоцерківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №11 Білоцерківської міської ради Київської області та 
профспілковим комітетом трудового колективу  на 2018-2022 роки; 

 1.5.Колективний договір між адміністрацією Білоцерківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №17 Білоцерківської міської ради Київської області та 
профспілковим комітетом трудового колективу  на 2018-2023 роки; 

 1.6.Колективний договір між адміністрацією Білоцерківської міської державної 
лікарні ветеринарної медицини та профспілковим комітетом трудового колективу  на 
2018-2020 роки.  

 1.7.Колективний договір між адміністрацією Білоцерківського міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та  
уповноваженим представником трудового колективу на 2018-2022 роки; 



 1.8.Колективний договір між адміністрацією Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СП «УКРІНТЕРМ», Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СЕРВІС-УКРІНТЕРМ»  та профспілковим комітетом трудового колективу  на 2018 рік; 

 1.9.Колективний договір між адміністрацією Приватного акціонерного товариства 
«РОСАВА» та об’єднаною первинною профспілковою організацією трудового колективу 
на 2018-2019 роки;  

 1.10.Колективний договір між адміністрацією Білоцерківського центру 
підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби та 
уповноваженим представником трудового колективу на 2018-2022 роки;  

 1.11.Колективний договір між адміністрацією Комунального закладу  Київської 
обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня №2» та уповноваженим представником 
трудового колективу на 2018-2022 роки. 

 2.Відділу з питань охорони праці управління економіки Білоцерківської міської 
ради провести   повідомну реєстрацію даних  колективних договорів. 

 3.Відділу інформаційний ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради  дане 
рішення оприлюднити  в засобах масової інформації. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Новогребельську І.  

 
 Міський голова                                                                                           Г. Дикий 


