
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
12 липня 2018 року                                 м. Біла Церква                                         № 314 

Про повідомну реєстрацію 

колективних договорів 

     

            Розглянувши подання управління економіки міської ради від 11 липня 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 Білоцерківської гімназії №2 

Білоцерківської міської ради Київської області та  уповноваженим представником трудового 

колективу на 2018-2022 роки; 

 1.2.Колективний договір між адміністрацією Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Білоцерківський завод  нестандартизованого  обладнання і оснастки» та  

уповноваженим представником трудового колективу на 2018-2022 роки; 

 1.3.Колективний договір між адміністрацією дошкільного навчального закладу 

(центру розвитку дитини) №18 «Ясочка» Білоцерківської міської ради Київської області та  

профспілковим комітетом трудового колективу  на 2018-2023 роки; 

 1.4.Колективний договір між адміністрацією комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» та первинною організацією 

профспілкової комунальної установи   на 2017-2018 роки; 

 1.5.Колективний договір між адміністрацією комунального закладу Білоцерківської 

міської ради Білоцерківська міська централізована бібліотечна система та профспілковим 

комітетом трудового колективу  на 2018-2023 роки; 

 1.6.Колективний договір між власником підприємства Центральним правлінням 

Українського товариства сліпих та профспілковим комітетом трудового колективу  на 2018 

рік; 

 1.7.Колективний договір між адміністрацією Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Конструкторське бюро «Логіка»  та уповноваженим представником 

трудового колективу на 2018-2023 роки; 

 1.8. Колективний договір між адміністрацією комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»    та уповноваженим представником 

трудового колективу на 2018-2019 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 Білоцерківської міської 

ради  дане рішення оприлюднити  в засобах масової інформації. 

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

Новогребельську І.В.  

Міський голова                                                                                           Г. Дикий 


