
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 
 

від_21.11.2019_№_450__ 
м.Покровськ 

 
 

Про повідомну реєстрацію  

колективних договорів  та  

змін і доповнень до них 

 

Розглянувши колективний договір структурного підрозділу «Покровське вагонне 

депо» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська 

залізниця» та зміни і доповнення до колективних договорів дошкільного навчального 

закладу № 3 «Світлячок» Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого 

рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 16.03.2017 року № 32, 

дошкільного навчального закладу № 10 «Калинка» Покровської міської ради Донецької 

області,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 

16.08.2018 року № 171, дошкільного навчального закладу № 2 «Росинка» Покровської 

міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 119, загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 2 Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 року № 83, позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області»,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 

17.05.2017 року № 46, дошкільного навчального закладу № 5 «Вербонька» Покровської 

міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Покровської міської ради від 23.11.2017 року № 90, дошкільного навчального закладу № 14 

«Веселка» Покровської міської ради Донецької області, зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 106, Шевченківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 33 Покровської міської ради Донецької області, 

зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 

року № 83, дошкільного навчального закладу № 16 «Барвінок» Покровської міської ради 

Донецької області,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської 

ради від 15.02.2018 року № 113, структурного підрозділу «Станція «Покровськ» регіональної 

філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», 

зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради                                           

від 19.12.2018 року № 462,  відповідно до Закону України від 01.07.1993 року № 36                        

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

від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів», статті 15 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 року № 50 зі змінами та доповненнями та керуючись статтями 34,59,73 Закону 

України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 



 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Зареєструвати колективний договір структурного підрозділу «Покровське вагонне 

депо» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська 

залізниця. 

2. Зареєструвати зміни та доповнення до колективних договорів дошкільного 

навчального закладу № 3 «Світлячок» Покровської міської ради Донецької області,  

зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради                                           

від 16.03.2017 року № 32, дошкільного навчального закладу № 10 «Калинка» Покровської 

міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Покровської міської ради від 16.08.2018 року № 171, дошкільного навчального закладу № 2 

«Росинка» Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 119, загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 2 Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого 

рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 року № 83, 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області»,  зареєстрованого рішенням виконавчого комітету 

Покровської міської ради від 17.05.2017 року № 46, дошкільного навчального закладу № 5 

«Вербонька» Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 23.11.2017 року № 90, дошкільного 

навчального закладу № 14 «Веселка» Покровської міської ради Донецької області,  

зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради                                           

від 15.02.2018 року № 106, Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 33 

Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 19.03.2018 року № 83, дошкільного навчального 

закладу № 16 «Барвінок» Покровської міської ради Донецької області,  зареєстрованого 

рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 15.02.2018 року № 113, 

структурного підрозділу «Станція «Покровськ» регіональної філії «Донецька залізниця» 

акціонерного товариства «Українська залізниця», зареєстрованого рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради від 19.12.2018 року № 462. 

 

 

 

 

 

В.п. міського  голови        І.Сущенко 


